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Abstract 

 
The Danish society is a highly sexualized society, our sexuality is an integral part of our identity 

and well-being more than ever before. Coincidentally we take a deeper interest in our children than 

previously in our history; they are our future and our greatest treasure. 

A society that is both highly sexualized and deeply interested in its children becomes a dilemmic 

combination that makes it difficult to approach a specific socially polarized sexual orientation, i.e. 

paedophilia. Paedophilia is a complex problem and there is generally a lack of knowledge about it. 

Our Master’s thesis aims to investigate and problematize how paedophiles are generally represented 

and managed in Denmark. We thereby hope to illustrate the complexity in the problem area known 

as "paedophilia". 

Based on this, our problem statement is as follows: "How are paedophiles constructed as 

various subjects as a result of different forms of knowledge and power, and how does this affect the 

management of them?" 

Our theoretical standpoint is Michel Foucault, and our analytical framework is inspired by 

his work on power. We intend to answer our problem statement by conducting a power analysis of 

the various management practices surrounding the paedophile. Our power analysis is based on 

Foucault’s work on the interplay between knowledge, power and subjectivity. 

We find out that paedophilia is a problem which is spread out to different management 

practices, and these form the paedophile as different subjects, for which reason we find out that the 

presentation of the paedophile is contingent. This contingent nature has different consequences for 

the management of paedophile, which then becomes paradoxical, ineffective and stigmatizing. 

Our thesis does not aim to find a solution for the management challenges, rather we aim to 

contribute with a new and critical aspect regarding the management of paedophiles and the logic 

thereof. 
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Indledning 

I dagens samfund er vi yderst optaget af vores seksualitet. Sex er blevet en altafgørende faktor for 

vores generelle lykke, både i parforholdet, singlelivet og ægteskabet. Vores optagethed af sex har 

medført, at vi nu søger nye veje for at tilfredsstille vores behov for et godt sexliv. Måske er det 

netop derfor, flere og flere danskere konstruerer nye måder at indgå i kærligheds-, familie- og 

seksuelle relationer på. Det bliver til stadighed mere og mere populært at leve i moderne relations-

konstruktioner, hvor sex og intimitet er det bærende; polyamorøsitet, flerkoneri, åbne parforhold 

osv. Det danske samfund er altså blevet et seksualiseret samfund (Mikkelsen, 2017). Men uanset 

hvordan man vælger at ‘indrette’ sit seksuelle liv, inklusiv et helt ‘almindeligt’ monogamt forhold, 

så vokser mulighederne for at udforske sin seksualitet. Danskerne forbruger og investerer i store 

mængder, i målet om at udforske og dyrke seksualiteten (Sinful, 2017); vi køber sexlegetøj og 

deltager i diverse sexevents, sexklubber, sexferier osv. Graderne af hvor hhv. offentlige/private vi 

ønsker at være ift. vores seksualitet varierer, men fælles for de fleste af os er, at vi alle sammen 

ønsker at være ‘sexede’ mennesker, der vedligeholder og udvikler vores sexlyst. 

Vores seksualitet fylder altså rigtig meget i vores liv og udmønter sig overalt i hverdagen. 

Det har nu fået status som et basalt parameter, vi kan måle os selv ud fra, altså et parameter der 

siger noget om, hvem vi er som mennesker; vi ER vores seksualitet. Gennem massemedier og 

fagfolk bombarderes vi med, hvor vigtigt det er at udleve og dyrke vores seksualitet. Måske derfor 

er der sket en enorm eksplosion i diverse måder, vi nu seksuelt kan kategorisere os selv ud fra, altså 

utallige måder vi nu taler om at være seksuelt orienteret på, herunder eksempelvis at være biseksuel, 

homoseksuel, transseksuel, panseksuel med mange flere. Man kan sågar identificere sig som 

økoseksuel (McArthur, 2016). Vores seksuelle orientering er identitetsskabende, men også 

begrænsende, idet vi definerer hvad vi ‘tænder’ på, og hvad vi seksuelt distancerer os fra. Vores 

seksuelle selvbillede er ofte noget, vi med glæde deler og diskuterer i forskellige sammenhænge og 

kontekster. På cafeen taler vi med veninderne om vores seksuelle erfaringer, vi undervises i samleje 

og prævention i folkeskolen, og tilmed i familien er man blevet mere tilbøjelig til at snakke med 

sine børn om sex, også i en sammenhæng, der rækker ud over den typiske ‘Bien og Blomsten’ 

dialogen ved middagsbordet, eller i anledning af teenagesønnens/datterens 15-års fødselsdag. 

I vores lange tale om sex, har vi i samfundet defineret nogle klare normer for hvornår, noget 

er en hhv. accepteret, normal og meningsgivende seksualitet, og hvornår noget er en forbudt, 

mærkelig eller decideret ‘klam’ seksualitet. Netop den 15-årige fødselsdag afspejler en sådan norm 
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og har for mange teenagere i Danmark en særlig betydning. Det er et pejlemærke, så at sige, idet 

man her bliver ‘buksemyndig’. I forbindelse med at man fylder 15 år, er man nu både kulturelt og 

juridisk accepteret som en borger med ret til et aktivt seksualliv. Det er dog en grøn/ung seksualitet, 

der skal beskyttes og værnes om, i modsætning til den voksne seksualitet der har været længere 

under udvikling og som er mere ‘moden’. Straffelovens § 222 siger nemlig følgende: 

“Stk. 1. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.  Stk. 

2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller 

fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år” (Straffeloven). 

Formålet med lovgivningen er tilsyneladende at “(...) beskytte unge og seksuelt uerfarne - 

eller mindre erfarne - mod ældre og mere seksuelt modne personer” (Grønborg, 2012). Der er altså 

lange fængselsstraffe på højkant, når vi i det danske samfund kobler ‘barnet’ med den voksnes 

seksualitet. Det er et område, hvor man skal træde varsomt, og som kan fremstå en smule konfust, 

da der er mange faktorer i spil i afgørelsen af, hvornår et samleje med ‘barnet’ accepteres socialt og 

juridisk. Efter lovens ordlyd kan en 15-årig teenagedreng i princippet straffes, hvis han går i seng 

med sin 14-årige kæreste. Men lovgivningen anvendes ikke nødvendigvis på denne måde, “(...) idet 

anklagemyndigheden aldrig vil rejse tiltale i sager, hvor det er nogenlunde jævnaldrende, som har 

samleje med hinanden!” (Grønborg, 2012). Derimod er formålet med lovgivningen at straffe den 

ældre person, der indgår i samlejet. Den ældre person, der indgår i en seksuel relation med et barn, 

kan dog ikke straffes, hvis barnet har løjet sig ældre eller på anden vis givet indtryk af at være 

ældre, på en måde hvor det har været svært at gennemskue (Grønborg, 2012). Børnene, som en 

seksuelt aktiv gruppe af befolkningen, kan altså siges at indeholde en stor kompleksitet, når de 

blandes med de voksnes seksualitet. Noget af denne kompleksitet kan antages at stamme fra vores 

stadigt stigende omsorg, fokus og optagethed af vores børn. I det danske samfund går vi nemlig 

enormt meget op i børnene; de er vores ét og alt, og vores allesammens håb og fremtid. Sådan har 

det ikke altid været. Børnenes status kan siges at have undergået en forandring gennem de seneste 

årtier, hvor vi i dag overvejer og inddrager børns opdragelse, helbred, fritid, fremtidsmuligheder, og 

generelt deres trivsel i alle livets aspekter og beslutninger (Koldbye, 2008). Børn er blevet et alfa 

omega, både på den politiske scene og i de danske familiers hverdag. Vi ser hvordan børnene i 

hjemmet passes og plejes med det nyeste og sikreste udstyr, gluten-og laktosefri kost og klædes på 

med bæredygtigt og økologisk tøj. På den politiske scene går vores politikere sågar til valg på at 

være ‘Børnenes Statsminister’ (Prytz, 2018). 

 Kombinationen af vores seksualiserede samfund og vores samfunds anskuelse af ‘barnet’ og 
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dennes status, giver anledning til vores tese om, at netop denne kombination puster til en særlig ild; 

til en særlig problematisering af relationen mellem voksne og børn. Det er her vi finder vores 

brændpunkt for specialet: pædofili. Den pædofile person kan nemlig siges at være et menneske med 

en ‘forbudt’ og ikke accepteret seksualitet; en seksualitet som den pædofile ikke må have lov at 

dyrke, vedligeholde og udvikle. Dette forholder sig tilsyneladende således, idet at den pædofile, 

som dyrker sin seksualitet samtidig dyrker en kriminalitet og en krænkelse af barnet. Måske er det 

derfor, at vi som samfund kan ‘tåle’ at folk er økoseksuelle, går i swinger klub med meget mere, 

selvom vi ikke selv kunne tænke os det, fordi der netop ikke er et ‘offer’ involveret. Kompleksiteten 

i netop denne cocktail af en forbudt seksualitet og det uskyldige barn som offer, vil vi argumentere 

for, giver den pædofile en særlig plads i samfundet. 

Vi forarges hver gang, der er et nyt overgreb i børnehaven begået af den ellers søde og 

imødekommende pædagog, hver gang vi hører om, at den ellers rare “Familien Jensen” på den 

anden side af vejen har misbrugt deres tre børn, eller når vi konfronteres med den kolossale og 

stigende mængde børnepornografi, der florerer på internettet (Red Barnet, 2019). Vi forarges over 

at skulle forholde os til den slags nøgenhed mellem børn og voksne. Vi kommer hurtigt til at 

medtænke denne problematik i vores egen interaktion med børn, hvilket yderligere medfører, at vi 

forsøger med handling og ord at tage så vidt muligt afstand fra dette, således vi ikke associeres med 

det. 

 Forargelsen, frygten og den store afstandtagen fra emnet, medfører at dét at være pædofil, er 

et kæmpe tabu; et tabu der hindrer pædofile i at turde at stå frem. Eksperter mener ligeledes, at når 

ingen tør at stå frem og erkende, at de er pædofile, så afholdes vores samfund fra muligheden for at 

indsamle en større viden på området (Ledegaard, Skjerning, Tuxen, 2018). Hvad yderligere hindrer 

en større viden, er det faktum, at ingen vil finansiere en forskning i pædofili, og derved får vi 

sværere ved at forebygge overgreb mod børn i fremtiden (Dalsgaard, 2018). 

 Samfundet ved altså i virkeligheden ikke meget om pædofili. Vi ved eksempelvis ikke 

præcist, hvordan pædofili opstår. På nuværende tidspunkt findes der ingen enkel forklaring på 

problemet, og man skal derfor være forsigtig med at drage konklusioner om årsagerne til pædofili 

(Sundhedsstyrelsen, 2019: 12). Usikkerheden og den kompleksitet pædofili er omgivet af afspejles 

også i samfundets beskrivelser af den pædofile. Det er nemlig bestemt ikke let at finde et 

holdepunkt i emnet, idet forskellige mærkater (pædofil, børnekrænker, incest mm.) bliver brugt 

flittigt i medier, rapporter, politiske udspil osv. Mærkater der markerer en stereotypisering af dét at 

have seksuelt lyst til børn, dét at være pædofil (Det Kriminalpræventive Råd, 2007: 50). 
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Den enorme kompleksitet i problemstillingen om den pædofile er præcis dét, der har vakt 

vores interesse og motivation for at skrive dette speciale. Vi mener, at det er utrolig vigtigt at belyse 

et sådant tabuiseret og ‘sprængfarligt’ felt i samfundet, forstået på den måde, at pædofili er noget vi 

alle har en holdning til, ofte af en meget negativ karakter. Vi håber med dette speciale at kunne 

bidrage med et kritisk og nyt lys på problemstillingen. 

Problematisering 

Med dette speciale ønsker vi at problematisere den selvfølgelige fremstilling af pædofile, samt den 

dertilhørende selvfølgelige opfattelse af hvordan samfundet bør håndtere den pædofile person. For 

hvad vil det egentlig sige at være pædofil? Er det en sygdom, bare en ‘mærkelig’ seksualitet eller 

noget tredje? Kan man sætte nogle karakteristika op for hvem der typisk er pædofil? Hvad adskiller 

egentlig pædofili fra eksempelvis incest, børnelokker, børnekrænker, forbruger af børnepornografi? 

Eller karakteriserer det de samme mennesker, type overgreb og seksualitet? Begår man 

nødvendigvis seksuelle overgreb fordi man er pædofil? På baggrund af denne kompleksitet i emnet, 

ønsker vi at undersøge hvordan den pædofile fremstilles i samfundet. Når vi anvender 

formuleringen: ‘fremstillingen’ af den pædofile, betyder det, at vi netop ikke ser den pædofile som 

et fastlagt fænomen, som vi vil undersøge sandheden om. I stedet erkender vi, at undersøgelsen af 

ovenstående problematisering handler om at være nysgerrig på de mange ‘sandheder’, der 

konstrueres om den pædofile, og hvilken indvirkning en sådan flertydighed har for håndteringen af 

ham/hende. Dette har ledt os frem til specialets problemformulering:   

 

 

Hvordan konstrueres den pædofile gennem forskellige videns- og magtformer, og hvilke 

konsekvenser har det for ledelsen af den pædofile? 

 

Problemformuleringen giver os mulighed for at undersøge, hvordan fremstillingen af den pædofile 

skabes gennem forskellige vidensområder (eksempelvis psykiatrien, retten, medicinen) og gennem 

forskellige magtudøvelser (eksempelvis fængselsstraf, medicinsk behandling, forbud). Derudover 

giver problemformuleringen os mulighed for at diskutere, hvilke konsekvenser det har for den 

måde, vi i samfundet håndterer - eller som angivet i problemformuleringen - ‘leder’, den pædofile. 

Når vi anvender betegnelsen ‘ledelse’, anvender vi ikke ordet i dets klassiske og mere afgrænsede 

betydning, som eksempelvis ledelse af en medarbejder. ‘Ledelse’ i dette speciale bruges som et 

bredt begreb, der dækker over de beskrivelser, handlinger og tiltag, der bedrives på området for 
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pædofili, såsom lovgivning, behandlingsmuligheder, retningslinjer osv. Gennem specialet anvender 

vi derfor jævnligt termen ‘ledelsespraksisser’ om netop en ledelse bestående af disse forskellige 

handlinger og tiltag, som alle er med til at sætte en bestemt dagsorden for, hvordan pædofili 

håndteres, og hvilke muligheder/begrænsninger den pædofile tilbydes. 

Læsevejledning 

I dette afsnit findes en læsevejledning, der har til formål at tydeliggøre specialets opbygning og 

struktur, samt hvordan dette bidrager til at besvare problemformuleringen. Den valgte 

problemformulering skal ses som todelt, hvorfor besvarelsen af den afspejles i specialets struktur. I 

analysen vil vi besvare første del: “Hvordan konstrueres den pædofile gennem forskellige videns- 

og magtformer” hvortil omdrejningspunktet for diskussionen er at besvare “hvilke konsekvenser har 

det for ledelsen af den pædofile”. Diskussionen fungerer samtidig som en perspektiverende 

diskussion, hvori vi vil inddrage og diskutere tekst, tal og undersøgelser, som ikke inddrages i 

analysen, men som kan bidrage til en bredere forståelse af hvilke konsekvenser, der foreligger 

ledelsen af den pædofile. I konklusionen vil vi konkludere på problemformuleringen som helhed, 

bestående af begge dele, og vende tilbage til specialets indledende problematisering. 

Specialets opbygning og struktur 

Indledende problematisering: Vi præsenterer kernen i problemfeltet: seksualitet, mere specifikt 

den forbudte seksualitet. Det er her vi giver en forsmag på kompleksiteten i emnet om pædofili, som 

tilmed er baggrunden for vores undren og motivation for undersøgelsen af problemfeltet.   

 

Analysestrategi: I denne del gennemgås specialets teoretiske og empiriske ramme. Her gives en 

generel introduktion til specialets analysestrategiske fundament, herunder specialets særlige ‘blik’ 

på problemfeltet. Herefter præsenteres den teoretiske ramme, som er inspireret af Michel Foucault. 

Vi uddyber her trekanten af magt, viden og subjekt, samt specifikke magtformer. Sidst i 

analysestrategien finder læseren specialets begrænsninger og muligheder, afgrænsning og en 

opsummerende operationalisering af analysestrategien. 
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Magtanalyse: Analysen er opdelt i ti dele baseret på ti forskellige ledelsespraksisser. Vi vil afslutte 

hver analysedel med et afsnit, hvor vi samler op på hvilken magt og viden, der er på spil i ledelsen, 

hvordan det former det pædofile subjekt og hvilket ledelses- og handlingsrum, det skaber. 

 

Diskussion: Vi samler op på analysens resultater og indfører læseren i, hvordan vi gennem 

diskussion af disse resultater ønsker at besvare problemformuleringens anden halvdel. 

 

Konklusion: Heri besvarer vi den samlede problemformulering og afrunder specialet med at vende 

tilbage til den indledende problematisering.  
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Analysestrategi 

I det følgende præsenteres specialets analysestrategi, som danner rammen for, hvordan vi 

undersøger vores problemstilling. 

 I undersøgelsen af problemstillingen vil vi dykke ned i nogle af de mange ledelsespraksisser, 

der anvendes på området for pædofili, praksisser som udvikles og bruges i stort antal, trods den 

begrænsede viden om pædofile. Vi har indledningsvist beskrevet, hvordan manglende viden om 

pædofile kan være med til at mudre beskrivelserne af denne gruppe. Det skaber en særlig 

kompleksitet og en særlig ledelse af den pædofile. Vi vil udforske en ledelse, der er præget af 

mange forandringer; styrkede tiltag og indsatser, skærpede straffe og nye beskrivelser af den 

pædofile; forandringer der løbende påvirker vores allerede etablerede forståelser af den pædofile. 

Formålet med en analysestrategi er, at hjælpe undersøgeren med at træde et skridt tilbage og 

spørge nysgerrigt ind til undersøgelser, teorier, forklaringer osv. og derved undersøge, hvordan en 

genstand er blevet til, og hvilke strategier og politikker, der har været med til at forme den 

(Andersen, 1999: 11). Specialets analysestrategi giver os mulighed for at træde et skridt tilbage og 

spørge ind til de mange beskrivelser af den pædofile samt de ledelsesanordninger, denne ledes 

gennem. Analysestrategien giver os altså mulighed for at undersøge, hvordan den pædofile er 

konstrueret, og hvilken betydning konstruktionen har for ledelsen af ham/hende. Denne 

analysestrategiske måde at spørge på, medfører en videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi til 

epistemologi (ibid: 12). Dette skaber ligeledes en forskydning i den måde, man observerer på. Man 

går fra at iagttage et objekt, til at iagttage andres iagttagelser af objektet, en bevægelse fra første 

ordens iagttagelser til anden ordens iagttagelser (ibid: 15). Anden ordens iagttagelser muliggør, at 

man, fremfor at ontologisere sin genstand (tager den for givet), spørger ind til hvordan genstanden 

er skabt, altså man deontologiserer sin genstand (ibid: 13-14). Dette er fundamentet for specialets 

undersøgelsestilgang. Som afspejlet i vores problemformulering udgøres specialets nysgerrighed 

ikke af et ’hvad’, men ’hvordan’. Vi undersøger, hvordan den pædofile konstrueres gennem 

iagttagelser af ledelsespraksissers iagttagelser af den pædofile. Vi har nu gennemgået specialets 

særlige ‘blik’ på og tilgang til problemfeltet. 

I det følgende vil vi præsentere hvilken teoretisk ramme, der udgør grundlaget for specialets 

undersøgelse af problemfeltet. 
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Michel Foucault 

Det teoretiske afsæt i specialet bygger på Michel Foucault. Foucault arbejder ud fra en tom 

ontologi, hvorfor at det med inspiration fra hans teoretiske værktøjer, bliver muligt at gøre 

iagttagelser af anden orden (Andersen, 1999: 14 & 19). Ved brug af hans teoretiske værktøjer, får vi 

mulighed for at flytte fokus fra at beskrive hvad eller hvem, den pædofile er, til hvordan den 

pædofile bliver til.  

Foucault har undersøgt, hvordan samfundsvidenskaberne etablerer videns- og 

sandhedsregimer, der regulerer hvordan vi omgår os selv og hinanden og dermed vores omverden. 

Dette har han gjort gennem hans arbejde med diskurser. Heri beskriver han, hvordan enhver diskurs 

producerer eksklusionsprocedurer, som udelukker talepositioner fra diskursen, og som derved 

producerer afvigere, unormale m.fl. Eksklusionen medfører, at samfundet berettiges bestemte måder 

at behandle de ekskluderede på. Denne problematisering af viden som en neutral taleposition er et 

eksempel på, hvordan Foucault arbejder ud fra en tom ontologi (Andersen, 1999: 31-32). Det er 

med inspiration fra dette arbejde, at vi vil undersøge hvilke sandheder, der findes om den pædofile; 

sandheder som er med til at sætte rammen for, hvordan der ledes på ham/hende. Vi kan her få blik 

for, hvordan forskellige ledelsespraksissers måde at lede den pædofile på legitimeres gennem 

eksklusionsprocedurer, hvori den pædofile ekskluderes fra samfundet og bliver til en afviger. 

Skellet mellem det afvigende og det normale er et dominerende element i Foucaults arbejde. 

Dette hænger sammen med, at han arbejder med en negativ tilgang i hans undersøgelser, hvilket 

betyder, at begreber og genstande opstår ved at beskrive, hvad de ikke er (Andersen, 1999: 29). På 

denne måde kan det eksempelvis undersøges, hvordan den normale seksualitet opstår i 

afgrænsningen af den unormale seksualitet. Vi vil anvende denne undersøgelsestilgang til at få blik 

for, hvad vi indledte specialet med, de mange normer og normalitetsbilleder, der ligger i samfundets 

anskuelse af seksualitet. Tilgangen gør det muligt først at afgrænse og undersøge pædofili (det 

unormale) og derefter få blik for, hvordan det normale opstår. 

Med et speciale baseret på Foucault er det vigtigt at problematisere det genkendelige, det 

normale og selvfølgelighederne heri. I vores problematisering af den pædofile, ønsker vi derfor at 

belyse, hvordan ledelsen af pædofile berører samfundets syn på relationen mellem børn og voksne 

og ‘den normale seksualitet’. Foucault som det teoretiske afsæt for analysen, giver os altså 

mulighed for at anskue pædofili som et problem, der ikke er isoleret til bestemte områder i 

samfundet og dets institutioner, men et fænomen der spøger ‘den normale seksualitet’. 



Side 12 af 108 
 

 Vi vil med inspiration fra Foucaults magttænkning lave en magtanalyse af de ti forskellige 

udvalgte ledelsespraksisser. Foucault giver dog ikke bestemte retningslinjer og metoder til at 

bedrive en magtanalyse. Dette kan hænge sammen med, at han ikke ønsker at ‘danne skole’, hvorfor 

der ikke kan findes en opskrift til, hvordan en magtanalyse bør udføres, og hvordan hans begreber 

bør anvendes. Foucaults analysemetode beskrives ofte som værende bevidst usystematisk, og at han 

i sine værker udskifter begreber og skifter betydningen af dem uden varsel. Derudover er 

begreberne formet i en bestemt samtid og dermed i en bestemt kontekst med specifikke mål for øje 

(Villadsen, 2006: 87). Derfor er vi opmærksomme på, at hans begreber ikke ukritisk kan overføres 

til dette speciales kontekst. Af disse grunde vil udlægningen af vores magtanalyse og de tilhørende 

begreber netop være vores. Med det menes, at vi selv har struktureret vores magtanalyse, men med 

inspiration fra hans magttænkning og magtbegreber. I udformningen af magtanalysen har vi således 

læst mange af Foucaults tekster, for derved at opnå en forståelse af Foucaults magttænkning. 

Særligt har vi ladet os inspirere af hans beskrivelse af magt ift. seksualitet i ‘Viljen til viden’ 

(1994), som er det første bind i hans serie ‘Seksualitetens Historie’. Derudover har ‘Talens 

Forfatning’ (Foucault, 1980) primært dannet rammen for vores måde at undersøge magt på i vores 

analyse. Vi har desuden læst eksempelvis Villadsens (2013) og Deans (2006) beskrivelser af 

Foucaults magttænkning for at udbygge vores forståelse heraf. 

Magt, viden og subjekt 

Vi vil i det følgende præsentere fundamentet for vores egen magtanalyse. Det der står centralt hos 

Foucault, og hvad der også har inspireret dette speciale, er spørgsmål om ”(...) hvad vi kan vide, og 

hvordan denne viden er tæt forbundet med praksisser, hvori individer reguleres, afrettes eller 

påvirkes” (Villadsen, 2013: 344). Denne problematik kaldes ofte relationen mellem viden, magt og 

subjektivitet (ibid), og det er netop samspillet mellem disse, vores magtanalyse er baseret på. I det 

følgende vil vi derfor først gennemgå vores udlægning af Foucaults magttænkning, herefter 

vidensformer og sidst subjektformation. Vi vil slutteligt sammenfatte magt, viden og subjekt i en 

figur, der illustrerer hvordan vi forstår forholdet mellem disse. 

Foucaults magttænkning 

Foucaults magttænkning adskiller sig fra tidligere magtopfattelser, der anskuede magt som en 

negativ og undertrykkende kraft, der er knyttet til bestemte aktører. I modsætning hertil belyste 

Foucault magt som en grundkomponent i enhver social relation, hvorfor magt ikke kan lokaliseres i 
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en aktør eller er centreret om staten (Villadsen, 2013: 341). Ifølge Foucault er magten overalt, idet 

den kommer alle steder fra, og hverken udgør en institution, struktur, eller en særlig kraft, som 

bestemte udvalgte har ejerskab på. Foucault mener ikke, at magten kan erhverves eller fordeles som 

noget man enten samler på eller mister: “(...) magten udøves fra utallige udgangspunkter og i et spil 

mellem utallige forhold” (Foucault, 1994: 99). Magt er altså i alle sociale relationer, og der er derfor 

ingen relationer, heller ikke eksempelvis seksuelle relationer, der står udenfor magten (ibid). 

Foucault beskriver netop seksualiteten som magtforholdenes bindeled: ”(...) mellem mænd og 

kvinder, mellem unge og gamle, mellem forældre og afkom, mellem lærere og elever, mellem 

præster og lægmænd, mellem forvaltning og befolkning” (Foucault, 1994: 109). 

Foucault gør som nævnt op med den klassiske opfattelse af magt som værende af en negativ 

karakter, der udelukkende virker undertrykkende. Foucault mener i stedet, at den moderne 

magtudøvelse er kendetegnet ved, at den er produktiv. Med dette mener Foucault, at magten skaber 

noget; magten skaber eksempelvis egenskaber og opdyrker styrke i de magtede. Det betyder dog 

ikke, at Foucault ikke også anerkender magtens mere dominante side. Nogle steder i sit arbejde 

nuancerer han magtbegrebet ved at skelne mellem magt som et strategisk spil mellem frie subjekter 

og magt som dominansrelationer, altså asymmetriske relationer hvor dem magten rettes mod, har et 

meget begrænset manøvrerum (Villadsen, 2013: 341-342). 

Foucaults magtbegreb kan ikke anvendes som en generel teori om magt, men kan bruges 

som et perspektiv på, hvad der kendetegner magtudøvelse i det moderne vestlige samfund (ibid: 

342). Med Foucaults tilgang til magt anerkendes det altså, at den moderne magtudøvelse ikke 

handler om de magtudøvende som en ophøjet kilde til magtens virkninger, ”(...) men at de faktisk er 

afhængige af, at de magtede selv handler og tilfører energi til magtstrategien” (ibid: 342). Foucault 

(1982: 788) understreger nemlig, at magten kun eksisterer, når den udøves og gøres til handling. 

Hertil kommer hans begreb ’conduct of conduct’, som handler om, at magt ikke kun udspiller sig i 

forholdet mellem forskellige individer, men at det også er en måde, hvorpå handlinger modificerer 

andre handlinger. Magtforholdet er ’a mode of action’, som ikke handler direkte på andre, men i 

stedet handler på deres handlinger. Altså en handling på en handling, på eksisterende handlinger 

eller på de handlinger, som potentielt opstår i fremtiden. Foucault forklarer det på følgende vis: 

”It is a total structure of actions brought to bear upon possible actions (…) it is nevertheless 

always a way of acting upon an acting subject or acting subjects by virtue of their acting or being 

capable of action. A set of actions upon other actions” (Foucault, 1982: 789). 
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Foucault understreger dog at magten kun kan udøves på frie subjekter, og kun så længe de er 

frie. Frihed kan nemlig både siges at optræde som selve betingelsen for udøvelsen af magt og som 

dens forudsætning (Foucault, 1982: 790). Dette er ligeledes hvorfor, at conduct of conduct kan 

kaldes ledelse af selvledelse. Dog udøves enhver magt med bestemte mål for øje og i 

overensstemmelse med bestemte normsæt (Dean, 2006: 43), og subjekterne er derfor ikke frie i den 

forstand, at de kan gøre hvad som helst. Subjekternes handlingsrum er struktureret af 

magtudøvelsen, hvorfor subjekterne er frie til at handle på en kontrolleret måde (Foucault, 1982: 

789). 

Magten er altså ifølge Foucault konstant ved at forme subjekterne og deres adfærd 

(Villadsen, 2013: 342). Foucault har netop arbejdet med skabelsen af subjekter og objekter, og 

hvordan disse historisk er blevet gjort til genstand for viden og ledelse. Eksempelvis har han 

undersøgt, hvordan den kriminelle og den perverse er blevet genstand for vidensområder. Foucault 

har altså interesseret sig for, hvordan der opstår såkaldte analytiske rum, hvori der produceres 

bestemte videns- og magtobjekter (ibid: 344). 

Produktionen af videns- og magtobjekter gør sig særligt gældende i Foucaults arbejde med 

seksualitet. Her beskriver han, hvordan samfundets syn på seksualiteten ikke er fremkommet af en 

fri og interesseløs videnskabelig erkendelse. Derimod mener Foucault, at netop seksualiteten 

erkendes med udgangspunkt i magtforhold, som har gjort seksualiteten til deres objekt. Foucault 

forklarer den interne relation mellem magt og viden således: 

“Forholdet mellem vidensteknik og magtstrategi er på ingen måde ekstern, selvom teknikker 

og strategier spiller specifikke roller og sammenføjes ud fra deres forskelle. Der vil altså taget 

udgangspunkt i, hvad man kunne kalde de “lokale brændpunkter” for vidensmagt(...)” (Foucault, 

1994: 104). 

Når Foucault har undersøgt sådanne brændpunkter for vidensmagt, har han bl.a. gjort det i 

forbindelse med barnets seksualitet. Eksempelvis har barnets seksualitet ændret sig fra at være et 

anliggende mellem læge og forældre, indeholdende råd og anvisninger og hvor barnets seksualitet 

blev problematiseret, til at seksualiteten nu skulle drøftes mellem en psykiater og barnet selv, hvor 

den voksnes seksualitet problematiseres og drages i tvivl (ibid: 105). Seksualiteten er altså særligt et 

område, hvor vi kan få blik for, hvordan noget bliver objekt for viden og magt, og herved løbende 

ændres og formes som følge af magt og viden. I det følgende vil vi uddybe Foucaults begreb om 

vidensformer. 
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Vidensformer 

Vidensformer står centralt i vores magtanalyse, idet vidensformer skaber rammen for hvordan den 

pædofile træder frem i forskellige ledelsespraksisser. Foucault mener, at kønnet og seksualiteten 

historisk set har stået centralt på listen over, hvad vi ønsker viden og sandhed om. Seksualitet har 

ikke blot omhandlet sansning og nydelse, lov og forbud, men også spørgsmålet om sandt og falskt: 

“(...) sex er blevet noget væsentligt, nyttigt eller farligt, kostbart eller frygtindgydende(...) det er 

blevet konstitueret som et anliggende for sandheden” (Foucault, 1994: 64). Vi vil i det følgende 

uddybe, hvad Foucault mener med vidensformer, og dét at noget gøres til objekt for viden, og 

hvordan dette spiller sammen med magt. 

Foucault har i sine værker skrevet fortællinger om forskellige vidensformer (også refereret 

til som ‘vidensdiscipliner’); som eksempelvis psykiatri, psykologi og strafferet (Schaanning, 1997: 

14). Ifølge Foucault kan vidensformer defineres som følgende: 

“(...) et genstandsområde, en mængde metoder, et korpus af påstande, der betegnes som 

sande, et spil på regler og definitioner, teknikker og instrumenter: alt dette udgør en slags anonymt 

system, som står til disposition for den, som vil, eller den, som kan betjene sig deraf (...)” (Foucault, 

1980: 55). 

En vidensform defineres altså ud fra dets genstandsområde, det vil sige, ud fra hvad 

videnskaben handler om. Således er medicin om sygdomme, retten om kriminalitet osv. Dertil kan 

en vidensform kendes ud fra de regler, definitioner, metoder, teorier osv., som skaber en form for 

system, der fastsætter grænser for hvad der erkendes som viden, og hvad der erkendes som sande 

eller falske påstande i en vidensform. Vidensformer sætter altså grænser for talen gennem 

genstandsområde, metode, regler osv., som alt sammen er med til at give videnskaben en identitet, 

det vil sige, noget man kan genkende den ud fra og adskille den fra andre med (Foucault, 1980: 58). 

Vidensformer har altså grænser, i form af ovennævnte kriterier, indenfor hvilke 

vidensformer erkender hvad der er sande og falske påstande. Alt det vidensformen skyder fra sig, 

uden for sine grænser, udgør hvad Foucault kalder for en “hel vidensteratologi”. Det vil sige, at 

uden for vidensformens grænser kan der findes en større mængde påstande end indenfor 

vidensformens grænser. Disse påstande, der falder udenfor vidensformens grænser, vil ikke tilhøre 

vidensformen - for at en påstand skal kunne blive betragtet som sand eller falsk, må en påstand 

opfylde kravene for at kunne tilhøre en vidensforms helhed. For at en påstand kan blive betragtet 

som sand eller falsk, må den være “i det sande” (Foucault, 1980: 57). 
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I Foucaults fortællinger om vidensformer har han undersøgt, hvordan sandheden produceres 

i vidensformerne, hvordan de fungerer, hvilke effekter de har, hvilke teknikker de finder støtte i 

mm. (Schaanning, 1997: 13). Det handler altså ikke om hvad, der danner sandhedens grundlag, eller 

hvad sandheden er, men om hvordan den skabes. Sandheden er ikke fri af naturen, men er 

gennemsyret af magtforhold. Således er vi tilbage til Foucaults tese; magt og viden betinger 

hinanden. Foucault forsøger at vise, hvordan magt og viden kombineres i forskellige praksisser, der 

er sammenvævet på mange måder, hvordan de arbejder sammen, refererer til hinanden osv. Ifølge 

Schaanning (1997: 13) kan vi snakke om et netværk. Det der er på ydersiden af netværket, er ikke 

samfundet, men alle de praksisser og diskurser, som ikke bliver udnyttet i vidensformen. Indersiden 

og ydersiden af vidensformen, altså vidensformens grænser, er ikke rigide, men åbne for ændringer, 

og kan åbne og lukke for udvekslinger med andre vidensformer. Derfor er mange af de diskurser, 

praksisser og teknikker, der benyttes i en vidensform, knyttet til tilsvarende diskurser, praksisser og 

teknikker andre steder. Det vil sige, at nogle vidensformer deler metoder, teorier m.fl. med andre 

vidensformer (ibid: 14). 

 Relationen mellem viden og magt viser sig særligt i talens eksklusionsprocedurer. 

Vidensformer er infiltreret med magt, der opdeler talen i, hvad der er sandt eller falsk, sundt eller 

usundt, normalt og unormalt osv. Opdelinger som disse kaldes distinktioner. Foucault har i sit 

arbejde undersøgt, hvordan der i talen opstår distinktioner, der udgrænser og ekskluderer bestemte 

talepositioner (Foucault, 1980: 73). Distinktioner handler om, hvordan der i kommunikationen 

sættes forskellige skel mellem eksempelvis afvigende seksualitet og normal seksualitet. Sådanne 

distinktioner har afgørende betydning for den, der falder på den negative side, idet det berettiger 

særlige former for ledelse og magtudøvelse. Det vil sige, at distinktioner består af en positiv side og 

en negativ side, og det har en afgørende betydning, hvilken side af distinktionen man er på. 

Distinktioner er nemlig med til at forme ledelsesrummet således, at den, der leder og den, der bliver 

ledet har en bestemt handlingskapacitet (Villadsen, 2006: 87-88). Med det menes, at i et 

ledelsesrum er der særlige regler for hvem, der kan gøre og sige hvad (Foucault, 1980: 43). Med 

begrebet distinktioner kan vi i analysen få blik for hvilke distinktioner, der er i spil i ledelsen af den 

pædofile, hvordan det indretter ledelsesrummet, og hvilke konsekvenser det har for den pædofiles 

handlingsrum. 

En Foucault-inspireret magtanalyse kan hjælpe os med at undersøge, hvordan forskellige 

ledelsespraksisser forbinder magt og viden på særlige måder, og derved skaber bestemte subjekter. 

Vi får altså blik for, hvordan den pædofile bliver objekt for forskellige former for viden og 
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magtudøvelse, og hvilken betydning det har for subjektformationen. Derved kan vi få blik for, 

hvordan de forskellige ledelsespraksisser til tider arbejder sammen og komplimenterer hinanden og 

andre gange undergraver og udfordrer hinanden som følge af, at de trækker på forskellige 

vidensformer. 

Subjekt og subjektformation 

Vi er nu nået til den tredje og sidste del af magt, viden og subjekt. Foucault har i sine værker 

undersøgt, hvordan mennesket bliver til subjekt gennem netop magt og viden. Som vi så i afsnittet 

om vidensformer, er viden med til at sætte rammen for, hvordan subjektet træder frem. Det handler 

altså om, hvordan mennesket konstitueres som subjekt og objekt for viden (Foucault, 1982: 777). 

Foucault giver i ‘Viljen til viden’ eksempler på, hvordan netop viden har været med til at skabe 

subjekter. Foucault beskriver, hvordan barnet træder frem som et marginalt-seksuelt subjekt i 

pædagogikken, og hvordan den seksuelt afvigende i psykiatrien træder frem som et subjekt med en 

særlig psykisk og biologisk drift (Foucault, 1994: 111). Forskellige vidensformer sætter således 

forskellige rammer for, hvordan mennesket bliver til subjekt. Som vi gennemgik i afsnittet om 

Foucaults magttænkning, konstitueres mennesket ligeledes som subjekt gennem magt; en magt som 

konstant er ved at forme subjekterne. Magt og viden spiller sammen i konstitueringen af subjekter, 

og det er her, distinktionerne kommer ind i billedet. Foucault introducerer “Dividing practices”, 

som handler om distinktioner, der opdeler de syge og de raske, de afvigende og de normale osv. 

(Foucault, 1982: 777-778). Det er her, vi får blik for, hvordan magt og viden skaber en distinktion 

mellem den normale og afvigende seksualitet, som berettiger særlige ledelser af den afvigende 

seksualitet. 

Foucaults arbejde med subjekt og subjektformation kan give os analytisk blik for, hvordan 

den pædofile bliver objekt for forskellige vidensformer og magtudøvelser, som danner rammen for 

hvordan den pædofile træder frem i en ledelsespraksis, og hvordan magt og viden sammen skaber 

distinktioner mellem den pædofile og samfundet, som tildeler den pædofile bestemte 

subjektpositioner med forskellige handlingsrum. 
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Vi har nu gennemgået de tre hjørnesten i vores magtanalyse: magt, viden og subjekt. 

Samspillet mellem disse er illustreret i nedenstående model: 

 

Figur 1: Samspillet mellem magt, viden og subjekt. Pilene mellem viden og magt peger på hinanden for at vise, at magt 

og viden har en gensidig indvirkning på hinanden. Magten kan og bør ikke isoleres fra viden og omvendt, hvorfor magt 

og viden ikke kan adskilles. Magt er ikke viden, og viden er ikke magt; man kan ikke reducere det ene til det andet. De 

to pile, der peger fra hhv. viden og magt til subjekt, illustrerer, at magt og viden skaber subjektet. 

Magtformer 

Vi vil i de følgende afsnit introducere fire forskellige magtformer: suveræn-, bio-, disciplinær- og 

pastoralmagt. Disse fire magtformer vil være specialets redskaber til at analysere og kategorisere 

den magtudøvelse, der er på spil i de forskellige ledelsespraksisser. Magtformerne kan hjælpe os 

med at få blik for relationen mellem magt, viden og subjekt, idet hver af magtformerne er 

karakteriseret ved at trække på en særlig viden i magtudøvelsen på subjekter. 

Ifølge Foucault er den moderne magtudøvelse karakteriseret af de tre førstnævnte 

magtformer, hvorfor vi kan tale om en trekant af suveræn-, bio- og disciplinærmagt (Foucault, 

1978b: 102). Vi vil derfor i det følgende først gennemgå suveræn-, bio- og disciplinærmagt, 

hvorefter vi vil præsentere begrebet om pastoralmagt. Pastoralmagten inddrages, idet denne 

magtform kan give os blik for noget andet end de andre magtformer, nemlig en magtform, der i 

højere grad drager omsorg for individet. Derudover inddrages pastoralmagten, fordi det er en 
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gammel magtform, hvis elementer stadig er bibeholdt og er yderst karakteriserende for det moderne 

velfærdssamfund. Det er en form for sideløbende magt, der spiller ind i trekanten med de andre 

magtformer (Foucault, 1982: 783-784). 

Suverænmagt 

Moderne magtudøvelse består ikke udelukkende i en ledelse af frie subjekters selvledelse, men 

udspiller sig også i mere fastlåste magtrelationer, som vi så i vores gennemgang af Foucaults 

magttænkning. Det er her, Foucaults begreb om suverænmagt gør sig gældende. Begrebet kan 

hjælpe os med at få blik for magtudøvelser, hvori relationen mellem magtudøver og magtede er 

asymmetrisk, hvortil den, der udøves magt på, har et begrænset handlingsrum. Vi vil i det følgende 

afsnit uddybe, hvad vi forstår ved suverænmagt, og hvordan vi ønsker at bruge det som analytisk 

redskab. 

 Foucault beskriver suverænmagt som en magtform, der historisk har drejet sig om retten til 

at bestemme over liv og død, altså dét at tage liv eller lade leve. Suverænmagten blev udøvet i en 

retslig form og som et middel til suverænens egen overlevelse (Foucault, 1979: 135). Suverænen 

udøvede sin magt gennem en subtraktionsmekanisme, hvori subjekterne kunne fratages deres liv og 

velfærd. Foucault forklarer, at suverænmagten således primært blev udøvet som: 

”(…) a right to appropriate a portion of the wealth, a tax of products, goods and services, 

labour and blood, levied on the subjects. Power in this instance was essentially a right of seizure: of 

things, time, bodies, and ultimately life itself; it culminated in the privilege to seize hold of life in 

order to suppress it” (ibid: 136). 

Suverænmagten har dog gennem historien udviklet sit virke og sit magtobjekt. Foucault 

beskriver, hvordan den suveræne udøvelse af magt i vesten har undergået en transformation siden 

den klassiske tidsalder. Det er ikke længere døden (retten til at dræbe eller ikke dræbe), der er 

suverænens primære magt, men i stedet retten til at bestemme over ‘livet’. Med tiden udspillede 

suverænmagten sig i retten til en befolknings sociale krop og til at sikre, vedligeholde og udvikle 

dets liv. Formålet med den suveræne magtudøvelse handler ifølge Foucault således ikke længere 

kun om suverænens selvoverlevelse, men om at værne om befolkningens biologiske eksistens. På 

denne måde udøves magten nu på ‘the large scale of population’ hvilket giver magten andre 

rettigheder end tidligere (ibid: 137). Foucault mener nemlig, at magten, som nu skal vedligeholde 

og multiplicere liv, samtidig afføder retten til at forbyde liv; liv som repræsenterer en form for 

biologisk trussel mod resten af befolkningen. Den gamle ret til at tage liv eller lade leve, kan nu 
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siges at være transformeret til en magt, der enten fremmer liv eller forbyder det gennem døden 

(Foucault, 1979: 138). På den måde suppleres den suveræne magtudøvelse med en administration af 

kroppe og en kalkuleret ledelse af liv (Dean, 2006: 175). Suverænmagten udgår ikke, men 

forandres, hvorfor vi tillader os at snakke om den ‘nye’ og den ‘gamle’ suverænmagt. Den gamle og 

nye suveræne magtudøvelse indgår nemlig i et tæt samspil, idet de er forudsætninger for hinanden. 

Eksempelvis er eksistensen af suveræne stater en direkte forudsætning for, at der kan dannes et 

geopolitisk rum med mulighed for at lede på befolkningsniveau (ibid: 178).  

Suverænmagten udvikler sin styringsmæssige målsætning således, at målet handler om at 

sikre økonomiske, sociale og biologiske processer i befolkningen. Dette er processer, der skal styres 

og sikres gennem den suveræne magtudøvelse for derved at sikre statsstyringen (ibid: 182). I 

beskyttelsen af statsstyringen forbinder den suveræne magtudøvelse sig til retten og loven. Ved at 

gøre sådan, kan suveræniteten operere sit virke gennem forestillinger om rettigheder og 

retssubjektet, hvorpå den kan udøve sin suveræne magt. Når den suveræne magt ‘skjules’ i 

lovgivningen, skaber den et særligt magtredskab, den kan virke gennem, nemlig den ‘sociale 

kontrakt’. Foucault forklarer den sociale kontrakt, også kaldet samfundskontrakten, som et udtryk 

for, hvordan den gamle og nye suverænmagt sammenkobles og udspilles gennem det juridiske 

system. I det følgende vil vi uddybe begrebet og dets virke som analytisk redskab i specialet. 

Samfundskontrakten 

Ifølge Foucault har alle borgere indgået en kontrakt med samfundet som funktion af, at borgerne er 

en del af samfundet. Det vil sige, at borgeren antages at have accepteret alle samfundets love, som i 

sidste ende kan straffe borgeren selv, hvis han bryder med disse love. På den måde bliver 

forbryderen til et paradoksalt juridisk væsen, som bliver en fjende af samfundet, idet han har brudt 

med samfundskontrakten, og samtidig deltager forbryderen selv i den afstraffelse, som han udsættes 

for (Foucault, 2002: 104). Samfundskontrakten medfører således, at den der krænker loven og 

dermed sin kontrakt bliver til en modstander af hele samfundslegemet, som nu har ret til at straffe 

ham. Der opstår en ulige kamp hvor “(...) alle kræfterne, al magten og alle rettighederne befinder 

sig på den ene side” (ibid). Forbryderen anses som en forræder, der angriber samfundet indefra 

(ibid). Det tydeliggøres her, hvordan den suveræne magt er forandret. Den suverænes straf handler 

ikke længere blot om hævn, men om at forsvare samfundet (ibid: 105). I forsvaret af samfundet, 

diskvalificeres den borger som har brudt med samfundskontrakten, det vil sige, forbryderen 

omfattes ikke længere af kontrakten. Nu optræder forbryderen som en kriminel, en syg, en unormal 
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(Foucault, 2002: 116), altså udgrænses forbryderen af samfundet, hvorved der opstår en distinktion 

mellem ham og resten af samfundet, som berettiger samfundets afstraffelse af ham. Selv efter 

afsoning forklarer Foucault, som en kritik af fængslets teknikker, hvordan forbryderen holdes til sin 

kriminalitet. Han kan overvåges af politiet, pålægges en begrænset bevægelighed, idet forbryderne 

kan siges at forlade: “(...) fængslet med et pas, som de bør vise overalt, hvor de går, og som nævner 

den dom, som de har afsonet. Overtrædelse af polititilholdet, umuligheden af at finde arbejde og 

vagabondering er recidivets hyppigste årsager” (ibid: 286). 

Når borgeren har brudt kontrakten, bliver denne til en forbryder og derved objekt for det 

juridiske straffesystem. Det juridiske straffesystem opererer ud fra love og tekster og differentierer 

ikke de individer, på hvem den udøver sin magt. Det juridiske straffesystem iagttager handlinger på 

baggrund af den binære modsætning mellem det tilladte og det forbudte, hvorved de forbudte 

handlinger opdeles i nogle generelle kategorier. Herved kobler det juridiske system en type forbudt 

handling med en bestemt type straf (Foucault, 1978a: 20). For at opsummere, det er lovgivningen 

som instrument, der primært karakteriserer suverænmagten. Den moderne suveræne magtudøvelse, 

udspillet via det juridiske straffesystem, har som beskrevet ikke længere til formål at afspejle 

suverænens autoritet, men fungerer nu som et redskab for en normativ orden med normaliserende 

praksisser (Dean, 2006: 184). Foucault mener altså, at lovgivningen i stigende grad fungerer som en 

norm, idet loven regulerer processer i befolkningen på baggrund af opdelingen mellem tilladte og 

forbudte handlinger. Opdelingen mellem tilladte og forbudte handlinger har en normgivende 

funktion, idet opdelingen er med til at danne normaliteten, hvad angår borgernes adfærd (Foucault, 

2002: 116). I Viljen til viden, beskriver Foucault tilmed, hvordan juridiske fordømmelser af 

småperversioner er vokset og mangedoblet, og altså hvordan: “(...) man har defineret en norm for 

den seksuelle udvikling fra barndom til alderdom og omhyggeligt karakteriseret alle de mulige 

afvigelser, organiseret pædagogisk kontrol og medicinsk kur (...)” (Foucault, 1994: 45). Der har 

gennem historien altid været en eller anden form for opdeling af tilladt og forbudt seksualitet (ibid: 

47). På den måde kan der siges at være etableret juridiske anordninger, som har til formål at 

opretholde normer og føre kontrol med samfundets seksualitet. 

Vi vil anvende begrebet om suverænmagt til at analysere, hvordan det pædofile subjekt 

formes i det juridiske straffesystem, og hvilken ledelse denne herved bliver objekt for. Begrebet om 

samfundskontrakten skal hjælpe os til at belyse, hvordan den pædofile har brudt kontrakten med 

samfundet, og hvordan dette kontraktbrud berettiger samfundet at lede på den pædofile på en 

bestemt måde. Vi kan med denne magtform få blik for, hvordan opdelingen mellem forbudte og 
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tilladte handlinger er normgivende for samfundets forhold til borgernes seksualitet og seksuelle 

relationer mellem børn og voksne. 

Biomagt 

Vi har nu gennemgået Foucaults begreb om suverænmagt, og vil nu bevæge os over til den anden af 

de tre moderne magtformer: biomagt. Begrebet kan hjælpe os til at få en bredere forståelse for, 

hvordan en befolknings livsprocesser (herunder den pædofiles liv) gøres til objekt for videns- og 

magtindgreb. 

Samspillet mellem bio- og suverænmagt er tæt. I kølvandet på suverænmagten forklarer 

Foucault, hvordan den moderne magtudøvelse udvikler sine magtinstrumenter på en måde, hvorved 

den opnår en effektiv autonomi fra suveræniteten, men samtidig forbliver indenfor suverænitetens 

spilleregler (Dean, 2006: 179). Det er her, han bringer sit begreb om biomagten i spil; en magtform, 

der placerer befolkningen som mål og genstand for dets magtudøvelse. Befolkningen som 

magtobjekt anskues ikke længere som subjekter bundet til hinanden indenfor et afgrænset 

territorium underkastet suverænen, men er nu levende, arbejdende og sociale væsner med deres 

egen fritid, historie, vaner osv. (ibid: 180). Anskuelsen af befolkningen, bestående af levende og 

sociale subjekter hvis livsprocesser man kan udøve magt på, afføder en ‘biopolitik’. Biopolitik 

handler om at lede på de processer, der opretholder eller forhindrer optimering af livet i 

befolkningen, det vil sige; sociale-, kulturelle-, økonomiske forhold osv. Det vil sige, at biopolitik 

handler om at lede på vores ’livsstil’, ved at lede på den ‘biosfære’ vi lever i (ibid: 169-170). 

Foucault beskriver biosfæren som “(...) a set of natural givens - rivers, marshes, hills - and a set of 

artificial givens - an agglomeration of individuals, of houses, etcetera” (Foucault, 1978a: 36-37). 

Biopolitikken har altså til formål at lede og administrere befolkningens liv, herunder dets sundhed, 

bymiljøet, arbejdsforhold og boligvilkår (Dean, 2006: 337), og for at opnå dette   intervenerer man 

derfor i befolkningens biosfære. Den biopolitiske ledelse opnår sin effektive funktion, 

administration af befolkningens liv, ved at opdele befolkningen i undergrupper, der enten kan 

bidrage eller forringe den generelle velfærd blandt befolkningen. Det er denne biopolitiske 

opdeling, der har medvirket til, at vi i dag taler om grupper af eksempelvis syge, kriminelle, 

seksuelt afvigende osv. Gennem denne biopolitiske ledelsesteknik, grupperingen af de ‘afvigende’, 

bliver det muligt at udøve en magt, som har til formål at eliminere disse grupper eller forebygge 

dem, fordi de netop antages at forringe velfærden blandt den øvrige befolkning (ibid: 170). Denne 

udvikling i biopolitikkens ledelsesteknikker, teknikker der skal hjælpe med at kontrollere 
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befolkningsgrupper, markerer en ny æra af magt: biomagten. Biomagten bliver en særlig magtform, 

der gør hele menneskets biologiske materiale til objekt for sin magtudøvelse. Foucault forklarer det 

således: 

“By this i mean a number of phenomena that seem to me to be quite significant, namely, the 

set of mechanisms through which the basic biological features of the human species became the 

object of a political strategy, of a general strategy of power(...)” (Foucault, 1978a: 16). 

Udøvelsen af biomagt som en magtstrategi muliggør således ledelse og administration af 

befolkningens liv, krop, helbred, lykke osv., genstande som det klassiske juridiske system ikke var i 

stand til at udøve magt på. Livet i befolkningen er således blevet en stadig større del af de politiske 

udfordringer og herved objekt for en intervenerende og regulerende biopolitisk magtudøvelse 

(Foucault, 1979: 145). 

Biomagten som en intervenerende magtudøvelse i befolkningens liv, krop og helbred, bliver 

tilmed særligt anvendelig i ledelsen af befolkningens soveværelse. Foucault mener, at der i 

udviklingen af biopolitikken fremmaner sig et teknisk, økonomisk og politisk incitament til at tale 

om sex, hvorved befolkningens seksualitet bliver mål og genstand for en biopolitik. Seksualiteten 

bliver indplaceret i den biopolitiske magts område, og bliver til et objekt, man rationaliserer og 

beregner på og altså ikke blot en seksualitet, man enten fordømmer eller tolererer. Seksualiteten 

bliver i stedet noget, man “(...) må styre, indsætte i nyttebetragtninger, regulere til størst mulig gavn 

for alle, og tilpasse en optimal funktion” (Foucault, 1994: 33). På denne måde bliver befolkningens 

seksualitet et undersøgelses- og ledelsesobjekt, som muliggør administration af bl.a. den 

kønsmodne alder, seksuelle forholds hyppighed og seksualitetens frugtbarhed eller sterilitet. 

Biopolitikkens indsættelse af befolkningens seksuelle adfærd som objekt for analyser og 

intervention bevirker, at kønnet bliver et anliggende mellem stat og individ; et offentligt anliggende, 

der præges af viden, påbud osv. (ibid: 35-36). 

Begrebet om biomagt som en særlig intervenerende magtform centreret om befolkningens 

liv, giver os mulighed for at analysere, hvordan den pædofile kategoriseres som en undergruppe af 

befolkningen, der forringer den generelle velfærd, hvorfor han/hun skal fjernes/forebygges. 

Magtformen kan give os blik for, hvordan der interveneres i den pædofiles krop og livsstil som 

følge af, at den pædofiles seksualitet er blevet et offentligt anliggende mellem stat og borger. 
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Disciplinærmagt 

Vi vil i dette afsnit uddybe den tredje magtform, der er karakteriserende for moderne magtudøvelse: 

disciplinærmagten. Vi så i forklaringen af biomagten, at denne magtform placerer befolkningens 

seksualitet som genstand for analyse og intervention, hvorved seksualiteten bliver et offentligt 

anliggende mellem den enkelte borger og staten. Det er i denne forbindelse, at udøvelsen af 

disciplinærmagt kan hjælpe os til at se, hvordan der i slutningen af det 18. århundrede opstår en ny 

kønsteknologi, som bidrager til at gøre det seksuelle til et statsligt mellemværende. Seksualiteten 

bliver på dette tidspunkt underlagt et krav om normalitet, hvorved seksualiteten bliver objekt for 

bl.a. medicinsk-psykologisk praksis, der skal disciplinere og normalisere borgerens krop og 

seksualitet (Foucault, 1994: 122-124). I det følgende vil vi uddybe begrebet om disciplinærmagt. 

Foucaults begreb om disciplinærmagt dækker over en mere generel normaliseringsmagt, 

som underbygger hans omfortolkning af magtbegrebet som værende af en produktiv karakter. 

Foucault anser nemlig ikke den moderne magtudøvelse som repressiv, undertrykkende eller negativ, 

men som en magt der forsøger at fremme kapaciteter hos de magtede (Villadsen, 2013: 346). Ved 

brug af Foucaults arbejde med disciplinære magtformer ønsker vi at udvide vores forståelse af 

forholdet mellem magt, viden og subjekt, idet vi her kan få blik for, hvordan den, der subjektiveres, 

underkastes magt- og vidensformer, som giver denne et forøget handlingsrum. 

Foucault definerer disciplinærmagt som en række metoder, som gør det muligt at have 

kontrol over kroppe. Det er altså kroppen og det menneskelige materiale, der er den disciplinære 

magts objekt. Magten bearbejder, påvirker og former kroppens ageren og adfærd, således den 

magtedes krop fungerer som ønsket. Dermed producerer den disciplinære magt, på den ene side, 

hvad Foucault kalder for “føjelige kroppe”, og på den anden side opdyrker magten kvaliteter i 

kroppene i form af viden og evner, som dermed fremmer de magtedes handlingskapacitet. Magten 

opdyrker altså kvaliteter i kroppene, samtidig med at den undertvinger dem forøget beherskelse 

(Foucault, 2002: 153-154). Derudover kan den disciplinære magt siges at inddele individer i dem, 

som følger normen, og dem som ikke gør, hvorfor det kan siges at være en generel 

normaliseringsmagt. Når den disciplinære magts funktion er at normalisere, søger den også at 

reducere afvigelserne, hvorfor den også kan kaldes en korrigerende magt, hvis primære opgave er at 

afrette (ibid: 195). Foucault forklarer det på følgende vis: 

“(...) i en vis forstand gennemtvinger normaliseringsmagten en homogenisering, men den 

individualiserer også, idet den gør det muligt at måle afvigelserne, bestemme niveauerne, fastlægge 
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specialerne og gøre forskellene nyttige ved at justere dem i forhold til hinanden (...)” (Foucault, 

2002: 200). 

Disciplinen er således en magt, der differentierer og adskiller de individer den udøves på for 

bedre at normalisere individerne, i stedet for at afrette alle på en ensartet måde (ibid: 186). 

Disciplinen virker altså ved at skabe distinktioner, hvorved den aflukker nogle bestemte steder for 

at udøve sin magt (ibid: 157-158). Denne måde at skabe distinktioner på, efterfølges af en 

overvågning af individernes opførsel, således deres adfærd kan vurderes, sanktioneres og måles 

(ibid: 159). 

Den disciplinære magt gør bl.a. brug af følgende instrumenter: den normaliserende sanktion 

og eksamen. Den normaliserende sanktion normaliserer gennem straf og belønning. Det er en særlig 

disciplinær måde at straffe dem, der ikke lever op til normen, altså afvigerne. Formålet med straffen 

er korrigerende, og den søger at forme adfærden og reducere afvigelserne hos dem som falder 

udenfor normen (ibid: 195). Det samme gælder for ‘belønningen’, som også er en del af afretnings- 

og korrektionsprocessen. Belønningen er med til at angive det ønskværdige og fremelske en bestemt 

adfærd hos de magtede. Dette dobbelte system af belønning og sanktion er med til at skabe en 

positiv og negativ pol, som kan bruges til at kategorisere den gode og dårlige adfærd, skelne mellem 

normale og afvigere og hierarkisere dem i forhold til hinanden (ibid: 196-197). Den normaliserende 

sanktion bruger altså helheden som en form for målestok, som den enkeltes adfærd bliver målt i 

forhold til. 

Det andet instrument, som disciplinærmagten gør brug af, er eksamen. Det er et 

normaliserende blik og en overvågning, der gør det muligt at kvalificere, klassificere og straffe, 

samt etablere en gennemsigtighed, hvorigennem man differentierer og sanktionerer individer (ibid: 

201). Grundet gennemsigtigheden og overvågningen, er de magtede subjekters kroppe “blevet 

’læselige og lydige” (ibid: 204). Overvågningen placerer individerne i “et netværk af skrift”. Det 

betyder, at der bliver ført nøje dokumentation af individerne, som fanger og fikserer dem i den 

disciplinære magt (ibid: 205). Dokumentationen gør det muligt at se individets udvikling, særegne 

træk og gøre individet til genstand for permanent viden, men det muliggør også en sammenligning 

af befolkningen og grupper, altså forholdet mellem individet og kollektivet (ibid: 206-207). Den 

disciplinære eksamens teknikker bevirker, at det disciplinære individ bliver genstand for viden og et 

holdepunkt for magt. Individet som kan vurderes, måles og beskrives, bliver nemlig et individ, der 

skal afrettes eller normaliseres ved at klassificere eller udelukke det (ibid: 207). 
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Foucaults begreb om disciplinærmagt kan give os et analytisk blik for, hvordan ledelsen af 

den pædofile underkastes en magt, der øger den pædofiles handlingskapacitet ved at normalisere og 

afrette den pædofiles seksualitet, således han/hun kan indgå i samfundet på mere “normal” vis. 

Begreberne om normaliserende sanktion og eksamen kan hjælpe os til at belyse hvordan den 

pædofile bliver objekt for analyse, overvågning og dokumentation i særlige ledelsespraksisser. I det 

følgende præsenteres en bestemt disciplinær teknologi, nemlig panoptikon. 

Panoptikon 

Panoptikon er en teknologi, der leder det disciplinære subjekt ved at placere det i en “(...) bevidst og 

permanent tilstand af synlighed, som sikrer magtens automatiske funktion” (Foucault, 2002: 218). 

Panoptikon leder altså på subjekternes adfærd ved at skabe en fornemmelse af, at overvågning af 

subjektet konstant er en mulighed (ibid: 218). Panoptikon afindividualiserer og automatiserer 

magten, idet magten ikke ligger hos ét individ, men ligger i den relation, der bliver skabt mellem 

individerne, som følge af den panoptiske “(...) samordnet inddeling af kroppene, overfladerne, lyset 

og blikkene” (ibid: 219). I individets underkastelse af magten opstår en fiktiv relation, hvori det 

ikke længere er nødvendigt at anvende magt for at få individerne til at agere på en bestemt måde 

(ibid). Den der befinder sig i den fiktive magtrelation, og deraf i en tilstand af synlighed, indskriver 

sig selv i magtrelationen og kommer selv til at spille to roller i magtrelationen. Individet er både 

objekt for magten og “oprindelsen til sin egen underkastelse” af magten (ibid: 220). Dette tillader 

magten at søge væk fra sin fysiske form og væk fra at være bundet til individer (ibid). 

Panoptikon er altså en disciplinær teknologi, der deler formål med disciplinærmagten; 

nemlig at forbedre og opdyrke kvaliteter i deres objekter, som underkastes, her gennem 

overvågning (ibid: 222). Panoptikon er særligt brugbar til at påtvinge en gruppe af individer 

bestemte opgaver eller adfærd (ibid: 223). Foucault siger her, at panoptikon derfor kan anses som 

muligheden for at perfektionere udøvelsen af magten. Panoptismen gør det nemlig muligt at 

reducere antallet af magtudøvere og samtidig øge antallet af de magtede. Derudover har panoptikon 

også en forebyggende effekt, idet den skaber en følelse af konstant overvågning, som virker før 

“(...) synderne, fejlene, forbrydelserne bliver begået” (ibid). Panoptismen er altså en teknologi, der 

gør magtudøvelsen hurtigere, lettere og mere effektiv. 

Vi vil anvende begrebet om panoptikon til at belyse hvordan den pædofile gøres til objekt 

for overvågning, både før og efter den pædofile har handlet på sin seksualitet. Begrebet kan hjælpe 
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os til at se, hvordan magtudøvelsen af den pædofile bredes ud til forskellige aktører og institutioner, 

og hvordan den pædofile herved underkastes en panoptisk ledelse. 

Pastoralmagt 

I det følgende vil vi forklare den fjerde magtform; pastoralmagten. Pastoralmagt er en magtform, 

der som beskrevet, ikke indgår som en del af Foucaults moderne magttrekant. Begrebet skal 

eksempelvis hjælpe os til at få blik for en magtform, der rækker ud over den suveræne og repressive 

juridiske magt, idet magten her er omsorgsorienteret og udøves gennem en særlig magtteknik; 

bekendelsen. Den pastorale magt kan hjælpe os til at belyse en magtudøvelse, der opererer med frie 

subjekter, hvorved magtudøvelsen bliver en ledelse af subjekternes selvledelse. 

Foucault mener, at den moderne tanke om at drage omsorg for individet og dets velfærd er 

noget der kan spores tilbage til kristendommen og dets pastorale styringsteknikker. Ifølge Foucault 

er den pastorale magt kendetegnet ved følgende fire karakteristika: 1) Det er en form for magt, hvis 

ultimative formål er at sikre individet frelse i den næste verden, 2) Magten kommanderer ikke kun, 

den er også parat til at ofre sig selv for livet og frelsen af flokken, 3) Det er en form for magt, der 

ikke kun passer på fællesskabet som helhed, men også hver enkelt individ gennem hele dennes liv, 

og sidst, 4) Det er en magt, der ikke kan udøves uden at kende til individernes tanker, deres sjæl og 

uden at få individerne til at afsløre deres inderste hemmeligheder (Foucault, 1982: 783). Foucault 

mener ikke, at den pastorale magtudøvelse handler om frelse længere, men at magtformen stadig 

trækker på det gamle pastorales magtteknik; bekendelsen. I den tidlige kristendom måtte pastoren 

kende de enkelte sjæle for at lede dem til frelse, og derfor forsøgte han at få dem til at bekende 

deres skjulte tanker, særligt dem af en syndig eller seksuelt umoralsk karakter (Villadsen, 2007: 

158). Hovedpointen er, at den pastorale magt ikke forblev isoleret til kirken og pastoralet, men 

bruges flittig i det moderne velfærdssamfund. Det er i vestlige samfund blevet en afgørende faktor, 

at individet fremsiger sandheden om, hvem de er, for at det er muligt at lede på dem (ibid). Dette 

gælder særligt individernes sandhedsproduktion af deres seksualitet. Det seksuelle har siden 

kristendommens opståen og helt frem til i dag været et ‘privilegeret bekendelsesemne’ (Foucault, 

1994: 69). Foucault beskriver, hvordan bekendelsens teknikker er blevet differentieret ud i en lang 

række dagligdags situationer, og at vi i vesten herigennem er blevet et ‘bekendende samfund’. 

Bekendelsen som magtteknik kan i dag findes i ledelse indenfor pædagogikken, retsplejen, 

medicinen, kærlighedsrelationer osv., hvorved borgerne bekender sine forbrydelser, sine tanker og 

begær (ibid: 66-67). Når borgeren bekender sig, indskriver denne sig i et magtforhold, idet der 
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bekendes til en anden, en form for samtalepartner eller instans, som “(...) forlanger, pålægger, 

værdsætter bekendelsen, og som træder ind for at dømme, straffe, tilgive, trøste, genforene (...)” 

(Foucault, 1994: 69). Lige så vel som præsten bistod synderen i sin bekendelse, så støttes den 

bekendendes tale i dag også af en form for autoritet, der leder talen i en bestemt retning (Villadsen, 

2007: 159). Eksempelvis møder vi denne omsorgsorienterede tilgang til ledelse indenfor psyk-

disciplinerne, rådgivning osv., som ligeledes finder støtte i en autoritet, såsom psykologer, 

seksualterapeuter m.fl. (ibid: 158-159). Det er i denne forbindelse, at Foucault mener, at vi i vesten 

har opført en form for bekendelsesvidenskab, hvori man gennem uddifferentiering af 

bekendelsesteknikkerne har været i stand til at konstituere seksuel bekendelse inden for 

videnskabelige rammer (Foucault, 1994: 72-73). På denne måde kan ledelse gennem bekendelse 

siges at være et redskab til vidensproduktion om seksualiteten. 

Med begrebet om pastoral magt kan vi få blik for en ledelse, der ‘drager omsorg’ for den 

pædofile, og som med den pædofiles trivsel og velfærd for øje forsøger at præge dennes selvledelse. 

Med den pastorale magtforms bekendelsesteknik får vi mulighed for at se, hvordan den pædofiles 

bekendelse af hans/hendes forbudte seksualitet og tanker bliver en mulighedsbetingelse for at 

rådgive og behandle den pædofile, og altså en mulighedsbetingelse for sandheds/vidensproduktion 

af seksualiteten. 
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Vi har nu gennemgået de fire magtformer, suveræn-, bio-, disciplinær- og pastoralmagt, som udgør 

specialets magtanalytiske redskaber. De fire magtformer skal hjælpe os med at få blik for, hvordan 

forskellige former for magt er på spil i forskellige ledelsespraksisser, og hvordan de er med til at 

forme ledelsesrummet og den pædofiles handlingsrum på forskellig vis. Magtformerne og 

samspillet mellem dem og den pædofile er illustreret i figuren nedenfor: 

 
Figur 2: Suveræn-, bio-, disciplinær- og pastoralmagt og den pædofile. Modellen viser at de fire magtformer ikke er 

skarpt afgrænsede fra hinanden, men at de overlapper hinanden og til tider spiller sammen. Den pædofile står i centrum 

af magtformerne. Dette illustrerer hvordan den pædofile er underlagt mange og forskelligartede magtudøvelser. 

Iagttagelsespunkter 

Vores iagttagelsespunkt udgøres af vores anden ordens iagttagelser, og grundet specialets 

problematisering af de forskellige ledelsespraksisser, kan specialets iagttagelsespunkter ikke fastslås 

som en konkret ting eller sted. Vi ønsker netop at få blik for, hvorledes den pædofile fremstår 

forskelligt afhængigt af hvilke videns- og magtformer, der anvendes i ledelsen af den pædofile. Det 

vil sige, at vi iagttager iagttagelser af den pædofile i alt fra psykologiske behandlingstilbud til 

straffeloven. Vi vil lade vores iagttagelser af andres iagttagelser på området træde frem og dermed 

få blik for, hvordan den pædofile konstrueres på forskellig vis i forskellige ledelsespraksisser. Det 

er derfor en analytisk pointe, at vi ikke opererer med en definition af pædofili, idet en definition 
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ville begrænse os i at iagttage den mangfoldighed af meningsfuldheder, der ligger i emnet pædofili, 

og derved ville det også begrænse os i at få blik for konkurrencen mellem meningsfuldheder. 

Empiri 

Vores empiriindsamling har været en proces af læsning og afgrænsning. Vi startede vores 

indsamling med meget brede og overordnede søgninger på ord, der relaterer sig til pædofili. Det vil 

sige, at vi har læst alt fra debatter på Facebook til politiske handlingsplaner. Vi har altså læst meget 

og bredt, før vi har kunnet spore os mere konkret ind på ledelsespraksisser, der omgiver den 

pædofile. Vi er gået fra at finde tilfældige kilder til at lave præcise opsporinger af 

ledelsesorienterede kilder. 

Inspireret af Foucault, har vi sporet os ind på konkrete ledelsespraksisser ved at afsøge 

teksters referencer. Med denne tilgang til empirien er en tekst ikke blot en afgrænset enhed, men 

indgår som et punkt i et netværk. Det vil sige, at en tekst har relationer til andre tekster, som kan 

kortlægges ved at eftersøge tekstens implicitte og eksplicitte referencer (Villadsen, 2006: 100-101). 

I praksis betyder det, at vi har fulgt teksters referencer og referencers referencer indtil de begyndte 

at lede tilbage til hinanden. Denne cirkularitet i teksternes henvisninger hjælper os med at danne et 

overblik over hvilke ledelsespraksisser, den pædofile er objekt for, og hvordan de hænger sammen. 

Vores empiri består altså af fælles og tværgående referencer, der binder dem sammen i et netværk. 

I vores empiri afsøgning har vi været opmærksomme på ikke at lade os styre af 

institutionelle skel, men i flæng med Foucaults egne tanker, læst bredt. Derfor er vores empiri 

meget alsidig og inkluderer politiske tiltag, paragraffer i straffeloven, behandlingstilbud osv., 

hvorfor vores empiri består af meget forskellige typer af tekster. Det er et strategisk valg at læse på 

tværs af institutionelle skel, idet vi derved kan få et bredere blik for, hvordan samfundet forstår og 

leder på den pædofile og ikke reducere vores blik til hvordan en bestemt institution skaber mening 

og udøver magt. 

Vores valg af tekster er styret af vores problemstilling, og vores empiri er derfor afgrænset 

til tekster, der kan sige noget om, hvordan der ledes på pædofile, og hvordan disse bliver 

subjektiveret. Dertil har vi opstillet nogle udvælgelseskriterier for yderligere at disciplinere vores 

blik: 

-       Empirien skal have en handlingsanvisende karakter og et vist refleksionsniveau. Med det 

menes, at vi har afgrænset vores empiri til kilder der forekommer gennemarbejdet, og som kan 

sige noget om hvilke forskellige tiltag og behandlingsmuligheder, der foreligger den pædofile. 
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-       De kilder vi har udvalgt, er kilder der kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af ledelsen 

af pædofile. Derfor har vi ikke valgt flere tekster, der siger det samme, men tekster, der tilføjer 

noget nyt til vores undersøgelse. 

-       De kilder vi har taget med som vores empiri, er allesammen kilder, der er offentligt 

tilgængelige. Det er et strategisk valg, idet vi ønsker at vise, hvordan vi i samfundet giver 

mening til pædofile og leder på denne gruppe af individer. 

 

Den valgte empiri udgør følgende: 

● Justits- og Socialministeriets handlingsplan fra år 2003: ”Regeringens handlingsplan om 

bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn” 

● Justitsministeriets initiativer fra år 2018: ”Styrket indsats mod pædofilidømte” 

● Anklagemyndighedens årsberetning fra 2005 

● Rådgivningstilbuddet Bryd Cirklen 

● Straffelovens kapitel 23 og 24 

● Behandlingstilbuddet Janus Centret 

● Det europæiske politisamarbejde Police2Peer 

● Socialstyrelsens overgrebspakke fra år 2016: ”Kommunalt beredskab - Vejledningsmateriale 

til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge” 

● Daginstitutionen Fuglekærs retningslinjer: ”Forebyggelse af pædofili og seksuelle 

krænkelser” 

● Dansk Idræts-Forbunds vejledningsmateriale fra år 2010: “Det uhørte overgreb - om at 

forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten” 

 

Vores empiri bærer altså præg af vores analysestrategiske valg og består af tekster med stor 

diversitet, der alle kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af den mangfoldige ledelse, der 

udøves på pædofile. Derudover kan vi med valget af empiri få blik for, hvordan forskellige 

ledelsespraksisser indgår i en kamp om at definere, hvem den pædofile er, og hvordan den pædofile 

skal ledes. 
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Analysestrategiens begrænsninger og muligheder 

Specialets begrænsninger og muligheder skal findes i den valgte analysestrategi. Her har vi netop 

lagt en strategi for, hvordan den valgte empiri, andres iagttagelser, konstrueres som 

undersøgelsesobjekt for vores egne iagttagelser. Vi har altså truffet analysestrategiske valg, der har 

konsekvenser for, hvordan den pædofile træder frem for os i analysen. Det erkendes, at den 

pædofile ikke blot er derude som en del af en fælles virkelighed, men at dét blik vi har valgt at 

analysere problemstillingen med gør, at den pædofile træder frem for os på en særlig måde. 

Vi optræder selv som vidensaktører, når vi skriver vores speciale. Med vores fortælling om 

ledelsespraksisser, der har pædofile som ledelsesobjekt, skriver vi os ind i videns- og 

magtrelationer. Selvom vi går et skridt tilbage og undersøger, hvordan den pædofile træder frem i 

forskellige ledelsespraksisser, i stedet for at spørge hvem og hvad den pædofile er, placerer vi os 

ikke i en privilegeret position uden for magt- og vidensnetværk, hvorfra vi neutralt kan undersøge 

vores problemstilling. Vi kan ikke placere os udenfor viden og magt, idet vi selv er aktører, der 

bidrager til en magt- og vidensproduktion. Vi bruger og reaktualiserer den eksisterende viden og 

fortælling om pædofile ved at citere og referere til ledelsespraksisser og ved at bruge de samme 

begreber, teorier, argumenter osv., der bruges i den ledelse, som den pædofile møder i samfundet. 

Vi er derfor selvrefleksive ift. det faktum, at ingen videnskab er værdifri. Derfor gør vi her 

opmærksom på, at vi med dette speciale heller ikke hævder at optræde som neutrale og objektive 

anden ordens iagttagere, men at vi er bevidste om, at vores fremstilling af problemstillingen også 

har videns- og magteffekter. 

Når vi i opgaven ikke skelner mellem de forskellige begreber, der anvendes om individer 

med seksuelle tanker om børn, eksempelvis børnekrænker, børnelokker, pædofil og 

sædelighedskriminel, er det et analysestrategisk valg. Det er et valg, som både har en begrænsende 

effekt for analysen, men som også muliggør en mere bred og nuanceret analyse. Det er en 

begrænsning, idet opgaven bidrager til kompleksiteten i forståelsen af, hvornår man er det ene 

fremfor det andet, men det er også med til at problematisere netop denne kompleksitet. Det giver os 

mulighed for at belyse mangfoldigheden af fremstillinger af den pædofile. Det er altså et 

analysestrategisk valg, som på én og samme tid både begrænser opgaven og skaber analytiske 

muligheder. 
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Afgrænsning 

Vi har med dette speciales analysestrategiske valg, afgrænset os fra eksempelvis at bedrive en 

genealogisk- og diskursanalyse. Grunden til dette skal bl.a. findes i, at vi ikke er de første, der 

behandler en problemstilling om den pædofile, men at der er en del arbejde, herunder andre 

specialer, der har behandlet pædofili diskursivt eller genealogisk med udgangspunkt i Foucault. Vi 

er særligt blevet inspireret af ét speciales problematiseringer og resultater: ”Knus Bollerne - En 

genealogisk analyse af opkomsten af den pædofile” (Ullerichs & Nielsen 2016). Specialet har 

inspireret os til at problematisere fremstillingen af den pædofile og undersøge hvilke 

ledelsesudfordringer, der opstår på området for pædofili. Vi har dog ønsket at give vores 

problemstilling en original vinkel ved at analysere, hvad der i vores optik synes at mangle, 

fremstillingen af den pædofile ud fra et magtperspektiv. Undersøgelsen af hvordan fremstillingen af 

den pædofile er bundet til bestemte former for magt og viden, kan forhåbentlig bidrage til en 

anderledes og yderligere viden på området pædofili. 

 Derudover har vi, som beskrevet i empiriafsnittet, afgrænset specialets empiri til 

handlingsanvisende materiale med et vist refleksionsniveau. Herved får vi eksempelvis ikke blik 

for, hvordan medierne beskriver den pædofile, men dette betyder ikke, at vi ikke anerkender 

mediernes rolle i ledelsen af den pædofile. Medierne kan i høj grad siges at være medspillere i 

fremstillingen af den pædofile og præge samfundets tilgang til og forståelse af pædofili, hvorfor det 

kan siges at være en væsentlig afgrænsning. 

 Sidst har vi afgrænset specialets analysefelt til dansk kontekst, idet vi er interesseret i at 

undersøge, hvordan man leder på pædofile i Danmark. Det kan antages, at fremstillingen af det 

pædofile subjekt og ledelsen af denne varierer inden for forskellige landegrænser og kulturer, 

hvilket derved ville give specialet andre muligheder for undersøgelse af problemstillingen, samt 

besvarelse af problemformuleringen. Dog har vi med dette speciale ønsket at problematisere 

pædofili i en kontekst, vi selv er en del af. Vi er præget af det danske samfunds eksisterende 

forståelse og ledelse af den pædofile, hvorfor vi med specialet også kommer til at udfordre vores 

egen holdning og tilgang til, samt forståelse af emnet. 
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Opsummering og operationalisering 

I ovenstående har vi præsenteret vores analysestrategiske ramme, og vi vil i det følgende 

sammenfatte og beskrive, hvordan vi vil bringe teorien og begreberne i spil i analysen. 

Vi vil i vores magtanalyse af ledelsespraksisser undersøge, hvordan magt og vidensformer 

bliver kombineret på forskellige måder, og hvordan samspillet skaber den pædofile som subjekt på 

forskellig vis. Magtanalysen vil give os blik for, hvordan der i ledelsen af den pædofile opstilles 

distinktioner (eksempelvis normal/unormal seksualitet og tilladt/forbudt seksualitet), som får den 

pædofile til at træde frem på forskellige måder, og derved afføder bestemte ledelsesrum med 

bestemte subjektpositioner (leder og ledede), der tildeles bestemte handlingsrum. Det er samspillet 

mellem magt, viden og subjekt vi er interesseret i, hvorfor vi i analysen af hver enkelt 

ledelsespraksis vil gennemgå, hvilke magtformer (suveræn-, bio-, disciplinær- og pastoralmagt) den 

pædofile underkastes, hvilken viden der danner rammen for ledelsen, og hvordan dette får den 

pædofile til at træde frem. Vi vil afrunde hver analysedel med en kort opsummering af det ledelses- 

og handlingsrum, der skabes i ledelsen af den pædofile. 

Analyse 

Justits- og Socialministeriets handlingsplan 

Vi starter analysen ud med ”Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af 

børn”. Handlingsplanen er udarbejdet af Socialministeriet og Justitsministeriet under den 

daværende regering i år 2003. Vi vil i det følgende undersøge hvilke videns- og magtformer, 

handleplanen trækker på i ledelsen af pædofile, og hvordan samspillet mellem magt- og 

vidensformer danner rammen for, hvordan den pædofile træder frem i handlingsplanen. 

Handlingsplanen er en tekst, der har været toneangivende for, hvordan vi forstår og leder på 

pædofile i Danmark. Justitsministeriet forklarer det på følgende måde: ”Handlingsplanen har indtil 

nu udgjort den overordnede ramme for myndighedsindsatsen på de centrale indsatsområder, og 

mange af regeringens konkrete tiltag i perioden fra 2003 og frem til nu er taget med afsæt i 

handlingsplanen” (Justitsministeriet, 2011). Det er altså en central tekst, som har sat rammerne for, 

hvordan der i tiden efter er blevet kommunikeret om og ledet på pædofile, hvorfor det netop er her, 

vi vælger at begynde vores analyse. 
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Handlingsplanen blev iværksat som et forsøg på at ”(...) gøre status over de initiativer, der er 

taget, og på grundlag af den nuværende indsats og viden på området vurdere, på hvilke områder der 

er et særligt behov for at følge eller styrke indsatsen, og hvor der er behov for nye initiativer eller 

for at tilvejebringe yderligere viden” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 3). Èt af 

hovedformålene med handlingsplanen er altså at samle yderligere viden om pædofile. Derudover 

beskrives det også, hvorledes handlingsplanen kan fungere som et: “(...) redskab for alle, der i 

forbindelse med forebyggelsen og håndteringen af disse sager er beskæftiget med indsatsen mod 

seksuelt misbrug af børn” (ibid). Formålet med handlingsplanen er mangfoldigt; det handler om at 

styrke den forebyggende indsats ved på én og samme tid at indsamle viden og iværksætte en række 

nye initiativer til at styrke ledelsen af pædofile. Det vil sige, at de nye tiltag nødvendiggøres i 

referencen til behovet for øget forebyggelse. Derudover kan handlingsplanen siges at være 

retningsgivende for diverse institutioner og fagfolk på området. Som regeringen selv beskriver, er 

handlingsplanen rettet mod alle, der er beskæftiget med indsatsen. 

Handlingsplanen er udarbejdet indenfor den politiske vidensform, som med lovgivnings- og 

administrative redskaber, samt inddragelse af 36 forskellige organisationer, herunder myndigheder, 

foreninger m.fl. (ibid: 57-58) er et politisk materiale, der favner bredt og angiver retning for 

håndteringen og forebyggelse af pædofili på tværs af samfundet: 

“Der er blevet gennemført en række lovgivningsmæssige og administrative initiativer til 

bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Der er på forskellige områder iværksat særlige 

forholdsregler og sikret skærpet opmærksomhed om forhold af betydning for indsatsen for at 

beskytte børn mod seksuelle overgreb og misbrug. Forskning og vidensindsamling er blevet 

gennemført i betydeligt omfang og er med til at sikre et godt grundlag for det videre arbejde” 

(Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 3). 

Den politiske handlingsplan former seksuelle overgreb mod børn som en problemstilling, 

der kan løses og forebygges gennem lovgivning og forholdsregler. Handlingsplanens nye initiativer 

og forslag til håndteringen af pædofili leder ved at koble sig til andre vidensformer. 

Handlingsplanen kobler sig først og fremmest til den pædagogiske vidensform, idet netop de 

pædagogiske institutioner og foreninger spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af, at pædofile 

begår seksuelle overgreb mod børn. De pædagogiske institutioners rolle i ledelsen beskrives 

således: 

“Skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter er en naturlig del af børns hverdag, og det må være en 

selvfølge, at forældre trygt kan lade deres børn færdes der, og at de kan have tiltro til, at der bl.a. 



Side 36 af 108 
 

tages de nødvendige forholdsregler, der er mulige, for at forebygge seksuelle overgreb og misbrug. 

Det er vigtigt, at der lokalt i den enkelte skole, institution eller idrætsforening mv. er 

opmærksomhed om at forebygge overgreb og misbrug, og at der her, f.eks. ved udarbejdelse af 

forebyggende sikkerhedsprocedurer, skabes et miljø og en kultur, hvor åbenhed og dialog om denne 

indsats fremmes” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 24). 

Vi ser her, hvordan de steder børn opholder sig og færdes udgør risikosituationer, hvor der 

potentielt kan forekomme overgreb og misbrug af børn. Det er derfor ”nødvendigt”, at diverse 

institutioner, der arbejder med børn, er med til at regulere måden børn og voksne mødes på, bl.a. 

ved at udarbejde forebyggende sikkerhedsprocedurer. I det følgende citat ser vi eksempler på 

forebyggende sikkerhedsprocedurer: 

“(...) i den forebyggende indsats må endvidere indgå, at der - de steder hvor børn opholder 

sig og færdes - tages de nødvendige forholdsregler for bedst muligt at forebygge seksuelle overgreb 

eller misbrug. Herunder i forbindelse med ansættelse af personale, beskæftigelse af frivillige og i 

kontakten mellem de voksne og børnene” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 18). 

 Forebyggelsen af seksuelle overgreb handler altså om at lede den pædofile ved at opfordre 

institutionerne til at lave retningslinjer for forholdet mellem barn og voksen og for ansættelse af 

personale. Når der kobles til den pædagogiske viden, kommer barnets udvikling og trivsel i fokus, 

hvorfor det er afgørende, at de enkelte institutioner bliver opmærksomme på deres rolle i den 

forebyggende ledelse. Det er nemlig dem, der har ansvaret for barnets trivsel det meste af tiden, 

børnene er uden for hjemmet, og det er dem, der kan skabe de overordnede retningslinjer, som 

præger børnenes hverdag. En central del af denne forebyggelse ligger i, hvordan institutionerne 

ansætter nyt personale. Idet institutionerne har ansvaret for barnets trivsel uden for hjemmet, får de 

en vigtig rolle ift. at sikre, at de ikke ansætter pædofile i deres institutioner: 

“Det er samtidig et vigtigt led i den forebyggende indsats i denne forbindelse, at der ved 

ansættelsen eller beskæftigelsen af de voksne professionelle eller frivillige, som har ansvaret for 

børnene, lægges vægt på, at der sikres trygge rammer for børnene - og at der kan være tillid hertil - 

herunder at de pågældende voksne ikke som følge af tidligere seksuelle overgreb kan antages at 

udgøre en risiko for børnene. Det er i dag muligt for offentlige myndigheder og institutioner som 

private foreninger og organisationer at indhente oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister om, 

hvorvidt en person, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen vil have en direkte kontakt med 

børn under 15 år, tidligere er dømt for seksuelle overgreb mod et barn under 15 år” (ibid: 24-25). 
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Vi ser her, hvordan det særligt er nyt personale, der er potentielle pædofile og udgør en 

risiko. Derfor får institutionerne et ansvar for at lede på en måde, hvorpå pædofile ikke kan komme 

til at arbejde i hverken daginstitutioner, skoler eller foreninger - generelt steder hvor de kan komme 

i kontakt med børn. Det bliver til en biopolitisk ledelse af pædofile, der bestemmer hvor den 

pædofile kan arbejde, og hvad den pædofile må arbejde med for at beskytte samfundets børn. Det er 

tilmed en ledelse, der skaber gennemsigtighed i form af adgang til at indhente oplysninger fra Det 

Centrale Kriminalregister om personer, der enten er ansat eller søger et job med kontakt til børn 

under 15 år. Det er altså en ledelse som ved hjælp af gennemsigtighed gør, at den pædofile ikke kan 

gemme sig eller få adgang til en stilling, som denne, ifølge handlingsplanen, ikke bør have adgang 

til. 

I denne kobling til pædagogikken, tildeler Justits- og Socialministeriet institutionerne 

ansvaret for at lede den pædofile - det er en ledelse, der foreskriver hvordan, der bør ledes ude i de 

konkrete institutioner og foreninger, hvor børn møder voksne. Disse situationer er netop 

risikosituationer, som Justitsministeriet og Socialministeriet opfordrer institutionerne til at tage 

hånd om ved at skabe retningslinjer for, hvordan deres ansatte er sammen med børnene, og hvem 

der kan ansættes. Det er risikoledelse, hvorigennem der ledes på den potentielle risiko for, at en 

ansat/ansøger er pædofil, der vil begå seksuelle overgreb mod børnene. 

Handlingsplanen knytter an til en psykologisk vidensform, i deres beskrivelse og forståelse 

af, hvem den pædofile er: 

”(...) der peges på, at personlighedsmæssige forstyrrelser og seksuelle afvigelser for så vidt 

angår seksualforbrydelser indgår som væsentlige faktorer i både førstegangskriminalitet og 

tilbagefald til lignende kriminalitet på området, og at et centralt element i indsatsen over for 

seksuelt misbrug af børn derfor er behandling af gerningsmændene. Der peges endvidere på behovet 

for at styrke indsatsen over for unge krænkere” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 8-9). 

I koblingen til den psykologiske vidensform træder den pædofile frem som et subjekt, der er 

seksuelt afvigende og/eller lider af personlighedsmæssige forstyrrelser, hvorfor vi kan analysere os 

frem til, at der her trækkes på en specifik psykologisk retning, nemlig personlighedspsykologi. Den 

personlighedspsykologiske vidensform sætter yderligere og mere specifikke rammer for, hvordan 

den pædofile træder frem og for hvad, der anses som effektiv ledelse af den pædofile. Den pædofile 

træder nemlig frem som et subjekt, der skal behandles for sin seksuelle afvigelse og personlighed, 

hvorfor at det her bliver den pædofiles psyke, der bliver afgørende at lede på for at forebygge 

seksuelle overgreb mod børn. 



Side 38 af 108 
 

Det interessante er dog, at handlingsplanen også kobler sig til rettens vidensform i samme 

citat. Det fremgår af citatet, hvordan den pædofile er en gerningsmand, der har begået 

seksualforbrydelser. Den pædofile er altså både et subjekt med personlighedspsykologiske 

problemer og et kriminelt subjekt. Overgangen fra subjektet med psykiske udfordringer til det 

kriminelle subjekt er netop dét, handlingsplanen vil forebygge: 

”Det er naturligvis ikke alle, som har seksuelle fantasier om børn, der begår overgreb mod 

børn. Det er imidlertid vigtigt, at personer, der føler en tilbøjelighed hertil, kan opnå en tidlig 

rådgivning og hjælp til at håndtere disse tanker og tilbøjeligheder, inden de resulterer i overgreb 

mod børn. For at fremme at personer, der har disse tanker og tilbøjeligheder, søger den hjælp, de 

har brug for, kan der være behov for, at i hvert fald den første kontakt og rådgivning kan ske i 

anonymitet og uden at der stilles krav om visitation gennem egen læge” (Justitsministeriet & 

Socialministeriet, 2003: 49). 

I dette citat ser vi en umiddelbar omsorgsorienteret tilgang til den pædofile, idet den 

pædofile tilbydes hjælp i form af rådgivning, og der stilles samtidig ikke krav til den enkelte om at 

‘blotte’ sig. Det bliver en ledelse med elementer af den pastorale magtform, idet ledelsen har den 

pædofiles trivsel for øje og ønsker, at han/hun går til ‘bekendelse’ hos rådgivningen. Hvad der også 

kendetegner den pastorale tilgang her er, at ledelsen er parat til at ‘ofre sig selv’ gennem forslaget 

om at give afkald på kravet om visitation, for derved yderligere at øge chancerne for at den pædofile 

får den hjælp, denne har behov for. 

I samme citat ser vi dog også, hvordan fokus skifter fra at være på den pædofiles 

velbefindende, til at handle om den pædofile som en farlig kategori, der udgør en risiko for 

samfundet. Det understreges i citatet, at ikke alle med seksuelle tanker om børn begår overgreb, 

men samtidig understreges det, at hvis man har tankerne, så bør man hjælpes INDEN det resulterer i 

overgreb. Derved opstår en tilsyneladende kausal sammenhæng mellem dét at have seksuelle tanker 

om børn og dét at begå seksuelle overgreb mod børn. 

Den pædofile kan modtage rådgivning hos Rigshospitalets Sexologiske Klinik. 

Handlingsplanen understreger dog, at det ikke er alle pædofile, der egner sig til rådgivningen: 

”En person, der ikke har begået seksuelle overgreb mod børn, men som har seksuelle 

fantasier om børn eller direkte pædofile tilbøjeligheder, vil således kunne modtage behandling på 

Sexologisk Klinik” (ibid). 

I citatet ser vi også en distinktion mellem den psykologisk udfordrede pædofile og den 

kriminelle pædofile. Det er en skarp opdeling, og det har en afgørende betydning for den pædofiles 
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handlingsrum hvilken side af distinktionen, den pædofile lander på. Den pædofile, som er 

psykologisk udfordret, kan og har brug for at modtage behandling på Sexologisk Klinik, men har 

den pædofile krydset grænsen og begået seksuelle overgreb på børn, bliver den pædofile til objekt 

for rettens vidensform: “Seksuelt misbrug af børn er omfattet af straffelovens bestemmelser om 

forbrydelser mod kønssædeligheden” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 35). Det er altså 

en væsentlig anderledes ledelse, der møder den pædofile, der har begået overgreb. Regeringen vil 

styrke dette “(...) strafferetlige værn over for seksuelle overgreb og misbrug, herunder i forbindelse 

med kommerciel udnyttelse f.eks. i form af børnepornografi, og der er gennemført en række 

nykriminaliseringer og strafskærpelser på dette område” (ibid: 35). Den pædofile underkastes nu 

domstolens magt; en magt der kan karakteriseres som en suveræn magtudøvelse. Ved brug af 

begrebet om samfundskontrakten kan vi her anse den pædofile som en borger, der har brudt den 

kontrakt, som han/hun har med samfundet. Den pædofile har brudt kontrakten ved at have begået 

seksuelt misbrug af samfundets børn, hvorfor den pædofile nu er blevet en forræder, der skal 

straffes af samfundet. I handlingsplanen ser vi, hvordan den kriminelle pædofile kræver en særlig 

og konsekvent ledelse: 

“Det er afgørende, at disse tiltag samtidig følges op af en effektiv og konsekvent 

retshåndhævelse og retsforfølgning. Såvel ud fra præventive som retshåndhævelsesmæssige hensyn 

må der af samfundet reageres konsekvent og markant over for gerningsmændene til disse 

forbrydelser” (ibid: 36). 

Den pædofile bliver altså til en kriminel, der ikke har adlydt samfundets lovgivning, hvilket 

kræver en stramning af den suveræne magtudøvelse: “Der er ved lovændringen sket en række 

præciseringer og stramninger bl.a. af reglerne om børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn og 

gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 

2003: 36). 

Regeringen foreskriver altså en stadigt strammere ledelse af de pædofile gennem stadigt 

hårdere straffe ved domstolen, stramninger der skal beskytte samfundets lovgivning og sikre at 

disse overholdes. Der indspiller sig altså et rationale om, at strafferetlige stramninger afholder 

pædofile fra at begå overgreb. 
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Ledelses- og handlingsrum 

Den politiske handlingsplan skaber den pædofile som en afviger af samfundet, hvis problemer og 

afvigelser kan ledes ved at fremsætte en ny handlingsplan og skærpe lovgivningen, hvorfor den 

pædofile træder frem som et politisk styringsobjekt. Vi ser, hvordan den politiske ledelse af den 

pædofile uddifferentierer ledelsen, således retten, psykologiske behandlere, og ansatte i institutioner 

får et ansvar for at lede den pædofile. Når handlingsplanen kobler sig til pædagogikken, træder den 

pædofile frem som en risiko. Den pædofile er potentielt en medarbejder eller en ny medarbejder, og 

derfor skal institutionerne lede sine medarbejdere biopolitisk gennem implementering af 

retningslinjer og ved at udelukke bestemte mennesker fra bestemte stillinger. Når handlingsplanen 

kobler sig til psykologi og ret træder den pædofile frem som en syg og en kriminel. Ledelsesrummet 

er væsentligt forskelligt afhængigt af hvilken side af distinktionen, mellem den psykologisk 

udfordrede pædofile og den kriminelle pædofile, den pædofile befinder sig på. Den pædofile går fra 

at være et psykologisk udfordret subjekt med et åbent handlingsrum til et subjekt, der er kriminelt 

hvis handlingsrum knap eksisterer. Når der kobles til den psykologiske vidensform, opstår den 

pædofile som et subjekt, der har brug for hjælp, og som man opfordrer til at søge hjælp. Man søger 

at gøre det så nemt som muligt for den pædofile at søge hjælp, en hjælp regeringen tillige søger at 

forbedre. Her har den pædofile frihed til at vælge behandling og dennes handlingsrum er åbent, så 

længe den pædofile holder sig på den rette side af loven. Når først denne grænse er krydset, tager 

retten over. Her mister den pædofile sin frihed og har ikke noget reelt handlerum. 

Justitsministeriets styrkede indsats 

“Ét overgreb mod et barn er ét for meget – derfor ændrer vi nu reglerne, så vi bedre kan gribe ind i 

tide“ (Justitsministeriet, 2018: 1) - sådan siger Justitsminister Søren Pape Poulsen i introduktionen 

til et udspil udarbejdet af Justitsministeriet i december 2018. Udspillet indeholder initiativer og 

tiltag til en ”Styrket indsats mod pædofilidømte”, der har til formål at forhindre fremtidige overgreb 

på børn. Den styrkede indsats mod pædofile bygger på en række tidligere sager med pædofilidømte, 

som efter de har udstået deres straf, har begået nye overgreb.  
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Derfor beskrives der i udspillet, hvordan der nu er behov for en styrket indsats på området, fordelt 

på syv initiativer (Justitsministeriet, 2018: 2): 

 

1) Flere forbud til pædofilidømte mod at være sammen med børn 

2) Forbud uden tidsbegrænsning til pædofilidømte 

3) Rækkevidden og omfanget for forbud udvides 

4) Hårdere straf, hvis et forbud overtrædes 

5) Øget behandling af pædofile i fængslerne 

6) Bedre håndtering af pædofile i forbindelse med løsladelse 

7) Styrket tilsyn med pædofilidømte med forbud og nye redskaber til politiet 

 

Pædofilidømte der gentagne gange begår overgreb bliver i udspillet behandlet som et problem, som 

gennem den hidtidige straf og behandling på området ikke er blevet løst. For at forebygge 

forekomsten af recidivitet (gentagen kriminalitet), finder Justitsministeriet det nødvendigt at 

fremstille yderligere initiativer og foretage stramninger af lovgivningen. Den pædofilidømte bliver 

objekt for en politisk viden, der skaber en særlig ramme for håndtering af problematikken i 

gentagne overgreb mod børn. Indenfor denne ramme kan problemstillingen løses gennem yderligere 

forbud, hårdere straf og samarbejde myndigheder imellem. Udspillet trækker tilmed på andre 

vidensformer i ledelsen af den pædofile, her særligt retten. Når ledelsen knytter til den retslige 

viden, får ledelsen blik for distinktionen mellem tilladte/forbudte handlinger. Indenfor rettens 

vidensform bliver den pædofile en, der har begået en forbudt seksuel handling, hvorfor den 

pædofile i ledelsen kategoriseres som en seksualforbryder, en kriminel. Den retslige viden skaber 

altså en sandhed om den pædofile som værende en forbryder i samfundet, som derfor nødvendiggør 

en skærpet ledelse af den pædofile i form af straf: 

 “Seksuelle overgreb mod børn er en af de mest grusomme og modbydelige forbrydelser. En 

forbrydelse, som kan påvirke offeret resten af livet. Når det forfærdelige sker, at et barn bliver udsat 

for seksuelle overgreb, skal samfundet stå klar til at hjælpe barnet og samtidigt sikre, at 

gerningspersonen bliver straffet og ikke forgriber sig på børn igen” (Justitsministeriet, 2018: 1). 

Vi ser i citatet hvordan “samfundet skal stå klar” til at straffe den pædofile som følge af sin 

seksualforbrydelse. Ved hjælp af begrebet om samfundskontrakten kan vi anskue den pædofile som 

en borger, der har brudt sin kontrakt, hvorfor resten af samfundet nu har ret til at straffe ham/hende. 

Den magtudøvelse der er på spil i udspillets ledelse af den pædofile knytter sig altså til retten som 
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institution, dets lovgivning og til forestillingen om retssubjektet, hvorfor magtudøvelsen har 

karakter af en suveræn magtform. Ledelsen af den pædofile handler om at få stadigt flere 

rettigheder over på rettens side, således samfundet har bedre muligheder for at forsvare dets børn: 

“Fremadrettet skal forbuddet kunne meddeles af retten, allerede hvis retten vurderer, at der 

er fare for, at den dømte vil begå nye lignende lovovertrædelse i fremtiden, og ikke kun når der er 

nærliggende fare for dette” (Justitsministeriet, 2018: 3). 

 Således bliver det nu muligt for retten at foretage en risikovurdering af den pædofile, og 

vurdere om denne skal underkastes forbud. Når der her nævnes ‘forbud’, handler det om, at 

Justitsministeriet, som en del af indsatsen mod pædofile, ønsker at udvide bl.a. opholdsforbud, der 

gør det muligt at fratage den pædofiles rettighed til fysisk at færdes i dele af det offentlige rum: 

“Ændringen vil betyde, at retten f.eks. vil kunne pålægge en person, der dømmes for 

blufærdighedskrænkelse i en svømmehal, et forbud mod at opholde sig i samtlige svømmehaller i 

samme eller andre kommuner eller på andre nærmere angivne steder, herunder idrætshaller, 

offentlige parker eller anlæg, skoler, legepladser, daginstitutioner, skove eller strandområder” (ibid: 

5). 

Med de udvidede opholdsforbud bliver det muligt at lede på og råde over hvor den pædofile 

må færdes. Forbud som disse, der bestemmer hvor den pædofile må opholde sig i vores ellers 

allesammens samfund og offentlige områder, kan siges at være processer af den pædofiles liv, der 

gøres til objekt for en anden form for magtudøvelse. Ledelsen søger at minimere risikoen for 

overgreb mod børn ved at skærme og beskytte befolkningen mod de pædofile. Med begrebet om 

biomagt kan vi her få en forståelse af forbuddene som en særlig intervention i en gruppe af 

befolkningens liv, nemlig den pædofiles. Den pædofile kategoriseres som en undergruppe af 

befolkningen, en undergruppe der potentielt kan forringe velfærden blandt den øvrige befolkning 

gennem overgreb mod befolkningens børn. Gennem forbuddene bliver den pædofiles krop gjort til 

mål og genstand for en biopolitik, der forsøger at eliminere den pædofile fra visse sociale 

sammenhænge og geografiske områder. Den pædofiles seksualitet og seksuelle handlinger er nu 

blevet et offentligt anliggende mellem den pædofile og samfundet. 

Endvidere beskrives der i udspillet, hvordan forbuddene bedst bidrager til at forebygge 

seksuelle overgreb mod børn gennem overvågning af og kontrol med de dømte pædofile. I udspillet 

forklares det således: 

“For at et forbud skal være effektivt, er det vigtigt, at myndighederne har et klart kendskab 

til, hvor pædofilidømte med forbud befinder sig, og hvornår de løslades. Derfor foreslås det, at 
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reglerne ændres, så kriminalforsorgen – i alle tilfælde – skal orientere politiet om løsladelse af 

pædofilidømte, uanset om det er tale om prøveløsladelse eller løsladelse efter afsoning af hele den 

idømte straf” (Justitsministeriet, 2018: 8). 

I dette citat ser vi, hvordan der bliver sat lighedstegn mellem effektivitet og intens 

overvågning. Der skelnes ikke mellem hvorvidt den pædofile har været fængslet i en årrække eller 

er på prøveløsladelse, uanset, forventes den pædofile ikke at overholde sit forbud, hvorfor man 

argumenterer for en intensiveret overvågning. Forslaget indebærer at myndighederne skal vide, 

hvor den pædofile bor eller i fremtiden bosætter sig. Dette medfører behovet for en øget 

kommunikation mellem politikredse, som skal underrette hinanden, hvis eksempelvis en 

pædofilidømt med opholdsforbud flytter til et nyt område med en ny politikreds. Formålet med 

underretningen “(...) skal ske med henblik på at sikre et øget overblik i politiet over tidligere dømte 

pædofile” (ibid: 8). Tiltaget om øget overvågning betyder tilmed, at politiet skal føre uanmeldt 

tilsyn hjemme hos den pædofilidømte i hele forbudsperioden, også gældende under en eventuel 

prøveløsladelse, samt efter den pædofile er blevet endeligt løsladt. Det understreges, at hvis den 

pædofile nægter at lukke politiet ind i forbindelse med et sådant tilsyn, så skal “(...) politiet kunne 

skaffe sig adgang ved tvang” (ibid: 9). Igen ser vi, hvordan ledelsen i Justitsministeriets udspil 

bærer præg af en mere solid magtform, idet Justitsministeriet tildeler politiet den suveræne magt til 

at tvinge sig adgang til den pædofiles private bolig. Det er et asymmetrisk magtforhold, hvor 

politiet har rettighederne på sin side. Justitsministeriet tildeler ikke kun politiet magtbeføjelser, men 

giver politiet mulighed for at dele deres ledelsesansvar med den biosfære, den pædofile lever i:  

 “Politiet skal derudover have adgang til at videregive oplysninger om, hvilke personer der 

er meddelt opholdsforbud, til relevante personer, f.eks. til indehaveren eller bestyreren af den eller 

de svømmehaller eller idrætshaller, som forbuddet vedrører. Dermed vil de pågældende kunne 

underrette politiet, hvis personer, der er meddelt opholdsforbud, overtræder forbuddet” (ibid: 9). 

 De uanmeldte tilsyn samt videregivelsen af information til den pædofiles lokalmiljø har til 

formål at ‘afskrække’ den pædofile fra at bryde sit forbud og begå yderligere seksuelle overgreb. 

Den pædofile kan her siges at blive et subjekt, der kommer til at agere efter en indre kontrol af 

disciplin som følge af frygten for at blive opdaget i ugerninger. Man vil gennem denne ledelse 

forsøge at påtvinge gruppen af pædofilidømte en bestemt adfærd: en lovlydig adfærd. Ledelsen kan 

karakteriseres som en panoptisk ledelse, der vil disciplinere den pædofiles adfærd. Vi ser netop i 

ovenstående citat, hvordan magten ‘spredes ud’ til dele af samfundet, og hvordan magten herved 

både intensiveres og effektiviseres, idet der skabes en illusion af, at den dømte pædofile konstant 
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overvåges. Derudover vil man med de nye tiltag gøre overvågning af den pædofiles computer og 

telefon mulig “(...) med henblik på at gennemgå den dømtes internetadfærd, søgehistorik mv.” 

(Justitsministeriet, 2018: 9). Effekten er, at den pædofile placeres i en permanent synlighed, som 

skaber en konstant følelse af overvågning fra autoritære myndigheder, lokalmiljøet og online. Vi ser 

altså, at udspillet indeholder flere initiativer, der har til formål at disciplinere den pædofiles adfærd 

for derved at forebygge overgreb. Den disciplinerende overvågning anser Justitsministeriet som 

nødvendigt, hvis den pædofile skal kunne accepteres at færdes i samfundet igen. Faktisk mener 

Justitsministeriet, at det kan være nødvendigt med et livslangt forbud: “For at sikre, at 

pædofilidømte afholdes fra at forsøge at komme i kontakt med børn igen, skal pædofile modtage et 

forbud, som fremadrettet er uden tidsbegrænsning” (Justitsministeriet, 2018: 4). Vi kan altså her se, 

hvordan den pædofile, efter at have afsonet sin straf, ikke tilbagevinder sin status som almindelig 

samfundsborger med en almindelig samfundskontrakt. Den dømte pædofile bliver en borger, der er 

underlagt særlige betingelser i sin kontrakt, nemlig forbud. Den pædofile kan ikke vide sig sikker 

på, hvornår eller om denne nogensinde genvinder sine rettigheder som borger, idet han/hun er 

underlagt den tidsubestemte dom. 

Ledelses- og handlingsrum 

I Justitsministeriets udspil formes ledelsesrummet af tre forskellige magtformer: suveræn-, 

biopolitisk- og disciplinær magt, herunder panoptisk magtudøvelse. Magtformerne overlapper og 

supplerer hinanden og indgår i samspil med den retslige- og politiske vidensform. Kombinationen 

af magt og viden former den pædofile som et bestemt subjekt med et bestemt handlerum. I 

udspillets fremstilling af den pædofile, fremstår denne som et afvigende og kriminelt subjekt, der 

udgør en trussel mod resten af samfundets børns sikkerhed. Denne afvigelse bunder i rettens 

distinktion mellem det tilladte/forbudte, og den pædofiles placering på den negative side kan siges 

at berettige myndigheder og borgere en bestemt ledelse af den pædofile. Ledelsesrummet formes af 

forbud, en øget overvågning, eventuel tvang og fratagelse af frihed på ubestemt tid. Den pædofiles 

handlingsrum er derfor præget af den nu reviderede samfundskontrakt. Rettighederne er centreret i 

samfundets myndigheder, og den pædofile tildeles et handlingsrum, der er betinget af forbuddene. 
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Anklagemyndighedens Årsberetning 

Vi vil i det følgende analysere Anklagemyndighedens årsberetning 2003-04 afgivet af 

Rigsadvokaten. Årsberetningen er”(...) en beskrivelse af den overordnede anklagemyndigheds 

virksomhed, herunder en mere detaljeret beskrivelse af nogle af de sager, der har været behandlet i 

den overordnede anklagemyndighed i beretningsårene” (Rigsadvokaten, 2005: 9). Beskrivelserne 

består bl.a. af en gennemgang af alle de straffesager, som blev forelagt Højesteret i årene 2003-04, 

behandling af sager mod udlændinge, samt oplysninger om personaleforholdene i den overordnede 

anklagemyndighed (Rigsadvokaten, 2005: 9-10). Det er altså et stykke empiri, der indeholder flere 

emner og tematikker indenfor den praksis, der føres i Anklagemyndigheden. Vi vil dog 

udelukkende analysere på Anklagemyndighedens beskrivelse af, hvordan pædofilisager tidligere er 

håndteret, og hvordan man ønsker at gøre det fremadrettet. 

Ledelsen vi har fundet interessant i årsberetningen, vedrører behandlingstilbuddet om 

kønsdriftsdæmpende medicin, som tilbydes dømte pædofile og lempelsen af betingelserne for 

anvendelse af forvaring. Behandlingen med kønsdriftsdæmpende medicin finder sted på Anstalten 

ved Herstedvester, som er et lukket specialfængsel for indsatte, der har brug for “(...) psykiatrisk, 

psykologisk og/eller sexologisk udredning og behandling” (Kriminalforsorgen). Den 

kønsdriftsdæmpende medicin er et behandlingstilbud til recidiv farlige sædelighedskriminelle, det 

vil sige personer, der gentagne gange har begået seksualforbrydelser eller personer, hvor man 

vurderer, der er en fare for det. Medicinen påvirker den indsattes hjerne og blokerer for det 

mandlige kønshormon testosteron. Formålet med behandlingen er at nedsætte den indsattes 

seksuelle driftspres og derved undgå nye seksuelle lovovertrædelser (Mollerup, Gabrielsen & 

Jessen-Petersen, 2006: 6-7). Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af 

børn fra 2003 og Justitsministeriets initiativer fra 2018 henviser netop til denne behandling på 

Anstalten ved Herstedvester. Eksempelvis står der i Justitsministeriets udspil følgende:  

”En lille gruppe af pædofile, der har begået alvorlig sædelighedskriminalitet, og hvor et 

ordinært behandlingsforløb ikke vurderes at kunne imødegå risikoen for nye overgreb, bliver tilbudt 

medicinsk kønsdriftsdæmpende behandling” (Justitsministeriet, 2018: 7). I Regeringens 

handlingsplan henvises der til anstalten på følgende måde:  

“(...) personer, der dømmes til forvaring for særligt grove seksuelle lovovertrædelser, 

afsoner i Anstalten ved Herstedvester, hvor de modtager tilbud om psykiatrisk-sexologisk 

behandling eventuelt kombineret med antihormonel kønsdriftsdæmpende behandling” 

(Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 50). 
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Fremstillingen af den pædofile bliver her en person, der har begået “særligt grove seksuelle 

lovovertrædelser” og “alvorlig sædelighedskriminalitet”, som kræver en særlig intervenerende 

behandling, i form af kønsdriftsdæmpende medicin (også kaldet medicinsk kastration/kemisk 

kastration) (Rigsadvokaten, 2005: 100). Den pædofiles kriminalitet kræver denne intervenerende 

behandling, idet medicinen anses som et essentielt element i forebyggelsen af recidivitet (ibid: 115). 

Ledelsen af den pædofile i Anklagemyndigheden formes af rettens vidensform, idet den 

pædofile har begået en forbudt handling og derfor skal straffes. Det er en forbudt handling af en 

sådan karakter, at den pædofile tilbydes kønsdriftsdæmpende medicin. Ledelsen af den pædofile 

formes altså både af medicinens og rettens vidensform, hvori den pædofile både træder frem som en 

biologisk afvigende, der kan behandles med medicin, og som en sædelighedskriminel, der kan 

straffes på ubestemt tid. Således bliver det pædofile subjekt skabt som et individ med en sygelig og 

kriminel seksualitet. Den pædofile er et kriminelt subjekt, idet den pædofile har krænket loven om 

sædelighedsforbrydelser. Dermed falder den pædofile i den generelle kategori; 

sædelighedskriminelle. Den pædofile har altså begået en forbudt handling, som retten kæder 

sammen med en bestemt fængselsstraf. Idet den pædofile ikke blot fremstår som kriminel, men også 

syg, bliver denne også et objekt for medicinsk behandling. Indenfor den medicinske vidensform 

fremstilles den pædofile som et individ, hvis biologi kan ledes på ved hjælp af medicin, konkret i 

denne ledelse; den antihormonelle medicin, der påvirker den pædofiles hjerne. Den pædofile bliver 

til et kriminelt og sygt subjekt, der medicineres som straf for sin forbrydelse for at “(...) forebygge 

nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed” (Rigsadvokaten, 2005: 124). Vi ser i 

citatet, hvordan den sædelighedskriminelle pædofile er en trussel mod samfundets borgere, en 

trussel der kan reduceres ved hjælp af den kønsdriftsdæmpende medicin. Kønsdriftsdæmpende 

medicin er blot ét af de ledelsesredskaber, der berettiges gennem fremstillingen af den pædofile som 

en ‘trussel’. I det følgende citat ses hvordan den pædofile som trussel også kræver en udvidelse af 

straffeloven: 

“Ved de grove seksualforbrydelser vil det derfor efter Justitsministeriets opfattelse være 

rimeligt at anvende forvaring i lidt videre omfang end hidtil over for personer, hvor behandling 

skønnes at kunne forhindre yderligere kriminalitet af denne art. Der foreslås derfor en mindre 

lempelse af betingelserne i straffelovens § 70 for anvendelse af forvaring ved disse 

lovovertrædelser” (ibid: 100). 

Det bliver nu muligt at idømme flere seksualforbrydere forvaring, herunder pædofile, med 

henblik på at hindre yderligere kriminalitet. I Anklagemyndighedens beretning gives en række 
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eksempler på, at forvaringsstraffen er taget i brug ved sager med pædofile. Nogle af disse eksempler 

lyder som følgende: “Forvaring for sædelighedskriminalitet begået mod henholdsvis 11-årig dreng 

og 4-årig dreng (...) Forvaring for flere forhold af pædofili (...) Forvaring for anden kønslig omgang 

med tre mindreårige” (Rigsadvokaten, 2005: 140). 

I Anklagemyndigheden forklares en forvaringsdom som en tidsubestemt sanktion, der 

bruges i sager med alvorlige sædelighedsforbrydelser. Netop sædelighedsforbrydelser har fået sin 

egen stk. 2 i straffelovens § 70. Stk. 2 lyder som følgende:   

“Stk. 2. En person kan endvidere dømmes til forvaring, hvis 1) han findes skyldig i voldtægt 

eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse eller i forsøg herpå, og 2) det efter karakteren af det 

begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, 

at han frembyder væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed(...)” (ibid: 86).  

Forvaring bliver altså brugt i sager med alvorlige seksualforbrydelser som et redskab til at 

beskytte resten af befolkningen mod den farlige kriminelle. Det er en biopolitisk ledelse, hvori 

pædofile bliver formet som en gruppe af individer, der forringer den generelle velfærd i 

befolkningen, hvorfor de pædofile bør spærres inde på ubestemt tid. Hvad der også karakteriserer 

ledelsen som en biopolitisk magtudøvelse, er den kønsdriftsdæmpende medicin. Her forsøger man 

at lede på det biologiske materiale, den pædofile er gjort af. Udøvelsen af biomagt gør ledelsen i 

stand til at fratage den pædofile sin seksualitet gennem den medicinske kastration, som har til 

formål at ‘eliminere’ den kriminelle seksualitet. 

Forvaring og den kønsdriftsdæmpende medicin fremstår begge som dominante biopolitiske 

ledelsesredskaber i afstraffelsen af den pædofile. Fælles for de to redskaber er, at fokus ikke ligger 

på den pædofiles bedring som følge af medicinsk behandling og forvaring, men på at reducere 

risikoen for at den kriminelle pædofile begår yderligere forbrydelser i samfundet. Det er altså 

samfundets gode, der står som det centrale. Fokus på samfundets gode berettiger altså den 

tidsubestemte forvaring, som Anklagemyndigheden selv sammenligner med dét at sidde i fængsel 

på livstid (ibid: 107). Det beskrives i årsberetningen at man er klar over hvilken belastning 

forvaring medfører den pædofile: 

“Justitsministeriet er opmærksom på den belastning, der er forbundet med, at en dom til 

forvaring indebærer, at frihedsberøvelsen er tidsubestemt. Dette forhold må imidlertid afvejes over 

for hensynet til at forhindre fremtidige forbrydelser af lignende karakter” (ibid: 100). 

De sædelighedskriminelle pædofile bliver i den biopolitiske ledelse formet som en gruppe af 

individer, der forringer den generelle velfærd i befolkningen, hvorfor den frihedsberøvelse som den 
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pædofile udsættes for i forbindelse med tidsubestemt straf, vejer mindre end opretholdelsen af 

befolkningens velfærd. Frihed fremstår i beretningen både som noget, der kan fratages og tildeles, 

altså en vare der kan forhandles mellem den pædofile og myndighederne. I Anklagemyndighedens 

årsberetning er der flere eksempler på pædofile sædelighedsdømte, som kan opnå ”frihedsgoder” 

eller prøveløsladelse under bestemte vilkår – herunder behandling med kønsdriftsdæmpende 

medicin. De skriver følgende: 

”Erfaringen viser, at indsattes villighed til at indgå i en behandling ofte er begrundet i ønsket 

om at opnå forskellige frihedsgoder, herunder prøveudskrivning fra forvaring. Ved denne 

tidsubestemte foranstaltning ligger tilskyndelsen til at lade sig behandle i, at behandling kan være 

en forudsætning for at opnå prøveudskrivning. Der er endvidere i forbindelse med prøveudskrivning 

fra forvaring i princippet mulighed for at fastsætte vilkår om tidsbestemt tilsyn og om at fortsætte en 

påbegyndt psykiatrisk behandling eventuelt kombineret med kønsdriftsdæmpende medicin. Dette 

kan være nødvendigt, da medicinsk, kønsdriftsdæmpende behandling (“medicinsk kastration”) ikke 

har en egentlig langtidsvirkning, men skal fortsættes for at være effektiv” (Rigsadvokaten, 2005: 

99-100). 

Det der er på spil i kommunikationen, er altså den pædofiles frihed. Den pædofile har to 

handlingsmuligheder - enten kan den pædofile acceptere medicinen og få frihed, eller afvise og 

forblive indespærret. Dét at den pædofiles frihed er på spil i forbindelse med de fastsatte vilkår og 

betingelser for adfærd og behandling kan anses som en ledelse, der udøver disciplinærmagt. Det er 

netop den pædofiles menneskelige materiale, der bliver til et disciplinært objekt, der kan korrigeres 

og kategoriseres. Man forsøger gennem den kønsdriftsdæmpende medicin at forme den pædofiles 

hormonelle ageren og adfærd, så den pædofile fungerer som ønsket; det vil sige, en krop og hjerne 

der ikke begår overgreb. Når den medicinske behandling er påbegyndt, og den pædofile får tildelt 

sine frihedsgoder, skal den pædofile fortsætte behandlingen uden for fængslet: 

“Der vil endvidere blive fastsat vilkår om, at den prøveudskrevne kan føres tilbage til 

Anstalten ved Herstedvester for kortere eller længere tid, hvis vedkommende ophører med den 

kønsdriftdæmpende behandling eller alkoholistbehandlingen eller udviser uregelmæssigheder med 

hensyn til behandlingen, eller at der er grund til at tro, at vedkommende vil begå nye 

lovovertrædelser” (ibid: 113). 

Friheden kan blive frataget den pædofile igen, hvis han/hun ikke fortsætter 

behandlingsforløbet. Hertil kan vi med Foucaults begreb om den normaliserende sanktion få blik 

for, hvordan den pædofile både straffes og belønnes som et led i at normalisere ham/hende. Den 
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pædofile kan nemlig, via accepten af at blive medicinsk kastreret, belønnes med frihedsgoder i form 

af eksempelvis prøveløsladelse. Omvendt kan den pædofile også straffes, hvis denne opholder med 

behandlingen, i form af en tilbageførelse til Anstalten ved Herstedvester. Det er altså en betinget 

frihed, den pædofile tilbydes. Der bliver fastsat en række krav, som den pædofile underkastes i 

forbindelse med prøveløsladelse. Det kræves bl.a. at den pædofile: 

“(...)underkaster sig tilsyn af Kriminalforsorgen, herunder særligt, ikke skifter bopæl uden 

efter forud indhentet godkendelse fra tilsynet og i øvrigt forpligter sig til at rette sig efter tilsynets 

anvisninger med hensyn til bopæl og eventuel beskæftigelse, underkaster sig alkoholistbehandling 

(...) fortsætter en før udskrivningen påbegyndt psykiatrisk behandling inklusiv behandling med 

kønsdriftsdæmpende medicin (...)” (Rigsadvokaten, 2005: 113). 

Vi ser i citatet, hvordan der stilles strenge krav til den pædofile, krav der er nødvendige for, 

at den pædofile kan lukkes ud i samfundet igen. Den hårde afstraffelse, medicinsk kontrol af den 

pædofile krop og de strenge krav om lovlydighed under prøveløsladelse vidner om, at den pædofile, 

gennem sine forbrydelser, har brudt sin samfundskontrakt. For at blive en borger igen og indgå i 

samfundet skal den pædofile i forbindelse med afsoning af straf tage imod kønsdriftsdæmpende 

medicin. Der er altså en distinktion mellem den pædofile og samfundets borgere, men hvis den 

pædofile lader sig kastreres medicinsk, og fortsætter denne form for behandling, så kan den 

pædofile så småt bevæge sig over på den anden, positive, side af distinktionen. 

Ledelses- og handlingsrum 

Ledelsesrummet, der bliver opstillet i årsberetningen, er formet af en retslig- og medicinsk viden og 

en overvejende biopolitisk magtudøvelse, men der indskriver sig også elementer af disciplinær- og 

suverænmagt. Kombinationen af magt og viden fremstiller den pædofile som et hhv. kriminelt og 

sygt subjekt, der skal straffes med forvaringsdom og behandles med kønsdriftsdæmpende medicin. 

Ledelsesrummet er meget rigid; det er struktureret omkring to positioner, den der leder 

(myndigheder), og den, der bliver ledet (pædofile), som hver især har skarpt defineret handlingsrum 

og rettigheder. Her ligger størstedelen af magten og rettighederne hos myndighederne, hvilket 

efterlader et snævert handlerum hos den dømte pædofile. Det er nemlig den, der leder, der har den 

pædofiles frihed (i form af frihedsgoder som eksempelvis prøveløsladelse) i sin magt, som den 

pædofile kan få adgang til ved at acceptere kønsdriftsdæmpende medicin. 
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Behandlingstilbuddet Bryd Cirklen 

Vi vil i denne analysedel undersøge, hvordan Bryd Cirklen konstruerer den pædofile som et særligt 

subjekt, der kræver en særlig ledelse. Bryd Cirklen er en hjemmeside og et rådgivningstilbud, der i 

2004 blev skabt i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Janus Centret og Red 

barnet. Bryd Cirklen ligger under Sexologisk Klinik i Region Hovedstadens Psykiatri og er et 

rådgivningstilbud til mennesker med seksuelle tanker om børn (Bryd Cirklen a). Formålet med Bryd 

Cirklen er at forebygge og forhindre seksuelle krænkelser mod børn gennem oplysning og 

behandling. Bryd Cirklen beskriver formålet med deres arbejde på følgende vis: 

“Formålet er at forebygge og forhindre seksuelle krænkelser mod børn” (Bryd Cirklen b) og 

“Målet med denne hjemmeside er at oplyse om, hvor man kan få hjælp, hvis man har seksuelle 

tanker og fantasier om børn” (Bryd Cirklen a). 

På denne vis er formålet med Bryd Cirklen todelt; 1) bedre trivsel for den enkelte pædofile 

og dennes livskvalitet og 2) forebyggelse og forhindring af overgreb mod børn. I Bryd Cirklen 

anses de dog som uadskillelige, idet man forebygger overgreb mod børn ved at rådgive og hjælpe 

den pædofile. 

Denne årsagssammenhæng og relation mellem rådgivning og forebyggelse kan sige at være 

resultat af, at Bryd Cirklens ledelse trækker på den psykiatriske vidensform. Denne ramme som den 

psykiatriske vidensform tilbyder at forstå pædofili i, får den pædofile til at træde frem som et 

menneske med en psykiatrisk diagnose. De beskriver pædofili således: “(...) en diagnostisk 

betegnelse for mennesker, hvis primære seksuelle målgruppe er børn, som ikke er kommet i 

puberteten” (Bryd Cirklen b). Den pædofile anses altså som et menneske med en særlig seksuel 

præference. Det er en seksualitet, der er afvigende, fordi den retter sig mod børn. I den psykiatriske 

vidensform tilbydes en beskrivelse af den pædofile som et ’sygt’ subjekt med en diagnose, der kan 

og bør afhjælpes gennem rådgivning. De skriver følgende:  

”For der er nemlig hjælp at få. Siden 2004 har Sexologisk Klinik i København tilbudt både 

rådgivning og behandling til mennesker, som oplever, at seksuelle tanker om børn giver dem 

problemer eller ødelægger deres liv” (Bryd Cirklen a) og “Vi ved, at seksuelle tanker om børn er 

problematiske og ødelæggende for mange mennesker. Vi ved også, at børn ikke kan tåle at blive 

involveret i voksnes seksuelle fantasier. Derfor er vejen frem, at det skal blive nemmere at spørge 

om hjælp til at kontrollere tankerne og få et godt liv“ (Bryd Cirklen c). 

Her skiller Bryd Cirklen sig ud, hvad angår ledelsen af pædofile, sammenlignet med det vi 

hidtil har analyseret. Bryd Cirklen værner om den pædofiles helbred og trivsel ved at anerkende de 
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konsekvenser, det har for den pædofile at lide af pædofili. Bryd Cirklen skiller sig ud, netop fordi 

den pædofiles livskvalitet inddrages som et vigtigt element i ledelsen. Ledelsen i eksempelvis 

Justitsministeriet og Anklagemyndigheden, har primært anskuet den pædofile som en risiko der skal 

minimeres af hensyn til resten af samfundet, herunder særligt børnene. Det er hos Bryd Cirklen 

vigtigt at bidrage til en anden forståelse af den pædofile og hertil hvordan pædofili kan forebygges. 

De beskriver bl.a.: 

“Generelt er der en tendens til at beskrive mennesker, der interesserer sig seksuelt for børn – 

som pædofile monstre. Gradvist er der dog begyndt at udvikle sig en forståelse af, at der også kan 

være tale om mennesker, som er belastet af deres fantasier og som ønsker hjælp til ikke at begå 

kriminelle handlinger. (...)der er en voksende forståelse for, at overgreb på børn ikke forebygges 

udelukkende ved at dæmonisere personer, der har seksuelle fantasier om børn” (Bryd Cirklen c). 

Kommunikationen på Bryd Cirklens hjemmeside bærer altså præg af en omsorgsrig og 

hjælpsom tilgang til den pædofile. De gør bl.a. opmærksom på, at man som pædofil ikke skal være 

alene med sine tanker, og at man i henvendelsen til Bryd Cirklen vil blive mødt med forståelse fra 

fagfolk og modtage effektiv hjælp: 

“I rådgivningen sidder uddannede sexologer, som har erfaring med at hjælpe voksne, der har 

seksuelle tanker og fantasier om børn. Rådgiveren er en specialuddannet psykolog eller læge, som 

arbejder på Sexologisk Klinik“ (Bryd Cirklen d) og “Du kommer til at tale med en rådgiver, som 

forstår din situation. Rådgiveren vil spørge dig om dine problemer og du kan selv spørge om ting, 

der ligger dig på sinde. Du behøver ikke at frygte nogen afvisende reaktion. Til gengæld kan du 

forvente at få hjælp til at ændre din situation” (Bryd Cirklen d). 

Det er vigtigt for Bryd Cirklen at understrege, at den pædofile vil blive mødt med omsorg og 

faglighed i form af en rådgiver, som er rustet til at høre om de pædofile tanker og fantasier, og hvis 

primære funktion er at hjælpe ham/hende. Det er altså den pædofiles livskvalitet, der fremstår som 

omdrejningspunktet for tilbuddet og formålet med det. Rådgivningen har karakter af en pastoral 

magtudøvelse, hvorigennem den enkelte pædofiles liv og helbred gøres til genstand for en ledelse, 

der drager omsorg for sine “patienter”, her gennem en psykiatrisk og individuel sexologisk 

rådgivning. Rådgivningen giver udtryk for, at man ikke kan tale om en egentlig helbredelse af den 

pædofile (Bryd Cirklen b). Det vil sige, at rådgiveren ikke besidder rollen som ‘frelser’, men 

fungerer som en ‘præst’, den pædofile kan betro sig til, og som sørger for at styre den pædofiles tale 

i en bestemt retning, således rådgiveren får adgang til den pædofiles indre liv. Vi vil argumentere 

for, at den pastorale magtteknik bekendelsen er på spil. Ledelsen af den pædofile fungerer altså 
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gennem den pædofiles bekendelse af hans eller hendes seksuelle tanker. Der tilbydes et rum, hvor 

den pædofile kan få afløb for sine ‘umoralske’ og ‘forbudte’ seksuelle tanker, uden at frygten for 

efterfølgerne bliver en forhindring. Det er altså tydeligt at denne form for ledelse er afhængig af den 

pædofiles selvledelse, forstået på den måde at rådgivningen kun kan nå i mål med sin ledelse, hvis 

den pædofile selv henvender sig. Derfor gør Bryd Cirklen også meget ud af at motivere den 

pædofile til at turde at henvende sig. De anerkender nemlig at pædofili er et stort tabu som kan være 

svært at tale om: 

”Men fælles for dem er, at de lever med en tyngende hemmelighed. Seksuelle tanker om 

børn er tabu i vores samfund og kan være umuligt at tale om med venner og familie. De fleste lever 

med en stor frygt for at blive afsløret af politiet. Og for at miste familie, job og venner, hvis det 

bliver opdaget, hvilke tanker der rumsterer i hovedet” (Bryd Cirklen e). 

Bryd Cirklen bliver til et af de få steder, hvor det er tilladt for den pædofile at bekende sin 

seksualitet. Dette er generelt ikke noget, samfundet kan rumme, hvorfor pædofile oplever at være 

nødt til at gå med tankerne for sig selv og holde det hemmeligt. 

Hvad der yderligere fremstår som en udfordring for Bryd Cirklens virke er identifikation af 

hvem, tilbuddet egentlig retter sig mod. I Bryd Cirklens fremstilling genkendes den pædofiles 

seksualitet nemlig i den pædofiles tanker og fantasier, hvorfor det ikke er muligt at tegne en bestemt 

og genkendelig profil af den pædofile og derved rådgivningens ledelsesobjekt: 

“Det er ikke muligt at komme med en profil på en typisk person med seksuelle tanker om 

børn, bortset fra at den største andel udgøres af mænd. Det kan være personer med høj eller lav 

uddannelse, høj eller lav social status, enlige eller personer der lever som forældre i helt almindelige 

familier.” (Bryd Cirklen b) og ”Mennesker, der har seksuelle tanker om børn, er generelt lige så 

forskellige som alle andre mennesker. De har forskellige jobs. De bor forskellige steder. De lever på 

forskellige måder. Og deres tanker om børn er forskellige” (Bryd Cirklen e). 

Når den pædofile som ledelsesobjekt formes af den psykiatriske viden, er det ikke muligt at 

se det pædofile subjekt som et bestemt eller synligt individ. Psykiatrien tilbyder ikke en 

genkendelig beskrivelse af den pædofile, men åbner feltet op for hvem, der kan ‘lide’ af pædofili. I 

Bryd Cirklens fremstilling af den pædofile formes han/hun som et ubestemmeligt subjekt; den 

pædofile kan som alle andre have et kontorjob, et rækkehus osv. Det er seksualiteten, den afvigende 

seksualitet, der adskiller den pædofile fra resten af samfundet. Men denne afvigende seksualitet kan 

være svær at håndtere, idet der ikke kun kan findes en årsag til at den forekommer.  
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Bryd Cirklen inddrager forskellige perspektiver på årsagen til pædofili:  

“Psykologien har længe søgt efter en forklaring på, hvorfor nogle mennesker har seksuel 

interesse i børn. Mange forskellige retninger har givet deres bud, men der er ikke nogen enkel 

forklaring. Det kan handle om hormoner og biologi. Eller det kan skyldes traumer fra barndommen, 

som skaber disse mønstre. Tit er det et sammenfald af forskellige faktorer, der gør, at nogle får 

seksuelle fantasier om børn” (Bryd Cirklen e). 

Ledelsen opererer med en stor mangfoldighed af sandheder om den pædofile, hvorfor 

fremstillingen af den pædofile er flertydig. Bryd Cirklen erkender her, at pædofili er en kompleks 

størrelse, hvis løsning der ikke findes et bestemt svar på. Kompleksiteten afspejles i den måde, Bryd 

Cirklens ledelse skaber en distinktion mellem hvem, der kan kategoriseres som pædofile personer, 

og personer som ‘bare’ har seksuelle tanker om børn. Behandlingstilbuddet er rettet mod alle, der 

oplever at have ”seksuelle tanker om børn”. Det er en bred kategori, som ifølge Bryd Cirklen 

dækker over følgende: 

“(...) voksne mennesker, der (også) tænder på billeder af børn, mennesker der begår 

seksuelle overgreb på børn, mennesker der downloader børneporno og mennesker der udelukkende 

ønsker at have sex med børn – frem for voksne. At have seksuelle tanker om børn er derfor ikke 

nødvendigvis det samme som at være pædofil” (Bryd Cirklen b). 

Det bliver her tydeligt, at der eksisterer denne distinktion mellem pædofile og andre med 

seksuelle tanker om børn. Mere konkret beskriver Bryd Cirklen forskellen således: 

”Pædofil er en diagnose betegnelse for mennesker hvis primære seksuelle målgruppe er 

børn, som ikke er kommet i puberteten. Pædofili betyder at den voksne seksualitet hovedsageligt er 

rettet mod børn. For nogle voksne er den seksuelle interesse for børn mindre udtalt end den 

seksuelle interesse i andre voksne. Denne gruppe kan man ikke nødvendigvis betragte som 

pædofile” (Bryd Cirklen b). 

Distinktionen skaber en uklar grænse mellem den pædofile seksualitet og en anden 

afvigende seksualitet, idet det fremstår usikkert hvornår man ‘lider’ af det ene fremfor det andet. 

Det fremgår, at afgørelsen ligger i, hvor udtalt den seksuelle interesse i børn er. Det er altså en 

variabel, som gør det svært at afgøre, hvornår man tilhører hvilken side af distinktionen. På trods af 

at Bryd Cirklen gentagne gange understreger, at dét at have seksuelle tanker om børn ikke er det 

samme som at være pædofil, er det ikke en distinktion, der har en afgørende betydning. Det er 

nemlig de seksuelle fantasier om børn og den seksuelle interesse for børn, der er farlig: 
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”For det er nemlig muligt at hjælpe voksne med seksuel interesse for børn, så de ikke begår 

overgreb” (Bryd Cirklen f) og ”Mange voksne, der krænker børn, har igennem længere tid har haft 

seksuelle fantasier om børn, før de begår et fysisk overgreb. Eller de har været forbrugere af 

ulovligt børnepornografisk materiale. Ved at få fat i de potentielle krænkere og tilbyde dem 

professionel hjælp og eventuel behandling, kan vi faktisk skåne mange børn for smertefulde 

overgreb(...)” (Bryd Cirklen f). 

Her ser vi, hvordan ledelsens fokus skifter. Ledelsen i Bryd Cirklen handler nu ikke kun om 

den pædofiles sårbarhed, en individuel sårbarhed og diagnose man opfordrer til at bekende i 

rådgivningen. I stedet leder man nu gennem en generalisering af mennesker med seksuelle tanker 

om børn. Pædofile samt andre voksne med seksuelle tanker om børn, samles i en kategori af farlige 

seksuelle afvigere, som alle skal behandles af hensyn til den last, børnene måtte lide ved de 

overgreb, som seksuelle afvigere potentielt begår. 

Det er nu alle, der oplever den seksuelle interesse for børn, og ikke blot pædofile, der har 

brug for hjælp til at kontrollere sine lyster. Det er netop den seksuelle interesse og fantasier om 

børn, der er farlige, og det er derfor ikke nødvendigt at skelne mellem mennesker med seksuel 

interesse i børn, og mennesker der opfylder en pædofili diagnose. Alle med disse interesser og 

tanker er potentielle krænkere, og de har derfor alle brug for den hjælp, som Bryd Cirklen tilbyder. 

Dette specificeres yderligere i følgende: 

”Ved at fortælle om rådgivnings- og behandlingsmulighederne helt åbent sikrer vi, at flere 

potentielle krænkere bliver opmærksomme på muligheden for at få hjælp. Og ved at hjælpe flere 

potentielle krænkere, beskytter og hjælper vi en masse børn” (Bryd Cirklen g). 

Der skelnes ikke længere mellem mennesker med seksuelle tanker om børn og pædofile, og 

den farlige kategori udvides derfor. Det er ikke kun pædofile, der er farlige og potentielt begår 

overgreb på børn. Den farlige kategori inkluderer alle, der har oplevet at have seksuelle tanker om 

børn. De potentielle krænkere kan være alle, der i en eller anden udstrækning oplever at have 

seksuelle tanker om børn. Når den farlige kategori bliver udvidet, stiger faren for seksuelle overgreb 

på børn ligeledes. Bryd Cirklen kan derfor hjælpe ”en masse børn” ved at tage hele den farlige 

kategori til sig og tilbyde dem behandling. Ledelsen af den farlige kategori er forebyggende. Man 

forsøger at lede gennem de forbudte tanker, og det er netop håndteringen af tankerne, som en 

forebyggelse af overgreb, der er fokus for behandlingen: 

”Man kan i denne sammenhæng ikke tale om egentlig helbredelse, men det er muligt at 

hjælpe personen til at få styr på og kontrol over tankerne, blive bevidst om at undgå situationer som 
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kan forstærke trangen. Det er således ikke sikkert, at man bliver "kureret" for tankerne. Men man 

kan lære at kontrollere dem og leve med dem, så de ikke længere er farlige for sig selv eller andre” 

(Bryd Cirklen b). 

Den pædofile kan altså ikke helbredes fra sine tanker, men lære at kontrollere dem. Kontrol 

bliver vigtigt, idet den pædofile seksualitet er farlig, både for den pædofile og alle andre. Igen ser 

vi, at den pædofile bliver formet som et individ, der har en afvigende og farlig seksualitet, der skal 

kontrolleres. Bryd Cirklen forsøger altså at lede på den pædofiles potentielle og fremtidige 

handlinger. 

Ledelses- og handlingsrum 

I Bryd Cirklen ser vi en kombination af pastoralmagt og psykiatrisk viden, der får den pædofile til 

at træde frem som et subjekt med en psykiatrisk diagnose, der gennem bekendelse til en rådgiver 

kan ledes mod bedre helbred og trivsel. Ledelses- og handlingsrummet bliver i Bryd Cirklen formet 

på en særlig måde, hvor frihed spiller en vigtig rolle. Bryd Cirklen er nemlig et behandlingstilbud, 

der bygger på, at den pædofile på eget initiativ opsøger deres rådgivning og behandling. Ledelsen af 

den pædofile afhænger derfor i høj grad af den pædofiles selvledelse. Rådgivningen skal fungere 

som en forebyggelse af handling; en forebyggelse af at tankerne og fantasierne bliver udlevet i 

praksis. Af den grund behøver den pædofile ikke at have handlet på sine lyster for at blive til objekt 

for Bryd Cirklens ledelse. Bryd Cirklen er netop præventiv og leder gennem risikoen for udlevelsen 

af pædofile handlinger. Det er ikke kun de pædofiles handlinger, man forsøger at lede på, det er 

også alle andre, der har seksuelle tanker om børn, der potentielt handler på deres seksualitet. Derfor 

udvides kategorien af farlige krænkere. 

Straffelovens kapitel 23 og 24 

I denne analysedel vil vi undersøge, hvordan den pædofile bliver konstrueret som subjekt i 

straffeloven og bliver til objekt for dennes ledelse. Vi vil tage udgangspunkt i straffelovens kapitel 

23 og 24, som handler om hhv. forbrydelser i familieforhold og forbrydelser mod 

kønssædeligheden. Netop kapitel 23 og 24 henviser Bryd Cirklen til på deres hjemmeside, som 

værende de kapitler i straffeloven der er væsentlige i forbindelse med pædofili: “Her kan du læse 

uddrag af straffelovens kapitel 23 om forbrydelser i familieforhold samt kapitel 24 om forbrydelser 

mod kønssædeligheden” (Bryd Cirklen i). Der refereres også til kapitel 24 i Regeringens 

handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn fra 2003: ”(...) seksuelt misbrug af børn 
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er omfattet af straffelovens bestemmelser om forbrydelser mod kønssædeligheden” 

(Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 35). Det er altså de to kapitler i straffeloven, der 

handler om seksualforbrydelser, som den pædofile kan dømmes ud fra. 

Straffeloven hører under rettens vidensform. Det er et juridisk straffesystem, der refererer til 

love, som man som borger skal overholde, og som man kan dømmes og straffes ud fra, hvis ikke de 

overholdes. Det er altså en vidensform, der iagttager gennem en binær kode mellem det tilladte og 

det forbudte. Den pædofile bliver til et subjekt for retten, når den pædofile har krænket loven. 

Indenfor rettens vidensform sættes der en skillelinje mellem det tilladte og det forbudte på en særlig 

måde; netop i forhold til loven, som overholdes eller ikke. Den pædofile har krænket loven, og 

denne krænkelse bliver kædet sammen med en bestemt type straf. Eksempler på hvordan de to 

kapitler kæder forbudte handlinger sammen med bestemte typer straf lyder som følgende: ”Den, der 

har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for 

den, der ikke er fyldt 18 år” (Straffeloven, § 210 stk. 2) og ” Den, som har samleje med et barn 

under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år” (Straffeloven, § 222). Det fremgår, hvordan retten 

kobler forskellige typer af forbudte handlinger sammen med bestemte straffe. Rettens udøvelse af 

magt på pædofile bliver til en ”mekanisk” form for magt, der alene ser en forbudt handling og en 

dertilhørende straf. 

Vi ser i kapitel 23 og 24 hvordan den pædofile differentieres ud i nogle generelle kategorier 

på baggrund af den pædofiles forbudte handling. I rettens vidensform iagttages den pædofile netop 

på baggrund af dennes forbrydelse, hvilket gør det muligt at reducere den pædofile til en lovbryder. 

De generelle kategorier den pædofile placeres i er ”forbrydelser i familieforhold” og ”forbrydelser 

mod sædeligheden”. Vi ser, hvordan straffeloven ikke tager hele det skyldige subjekt til sig, men i 

stedet behandler pædofile som subjekter, der befinder sig på den negative side af den binære 

opdeling mellem tilladt og forbudt. Det er den forbudte handling, som får den pædofile til at træde 

frem på den negative side af distinktionen. Denne placering af den pædofile gør den pædofile til et 

kriminelt subjekt, der falder i bestemte kategorier for kriminalitet, og retten kan dermed udøve sin 

magt på dem. Det er en suveræn magtudøvelse, der sanktionerer lovbryderen. 

Den suveræne magtudøvelse der er på spil i straffeloven, har en normgivende funktion. 

Lovgivningen og de dertilhørende straffe er med til at sætte en norm for hvad, der er en normal 

seksualitet.  
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Kapitel 23 behandler seksuelle relationer mellem slægtninge, og retten former denne relation som 

værende uacceptabel og strafbar, hvilket eksemplificeres i § 210: 

”Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 

år(...) Stk. 2. Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. 

Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år” (Straffeloven). 

Vi ser i citatet, hvordan den normale seksualitet opstår ved afgrænsning af det unormale, 

nemlig samlejet mellem slægtninge og nærmere betegnet søskende. Det er ikke normalt eller lovligt 

at have en seksuel relation til dine slægtninge, hvorfor det normale træder frem som en seksualitet, 

der ikke udspiller sig mellem slægtninge. Denne ulovlighed og anormalitet er dog forbundet med 

bestemte rettigheder. Det fremgår af citatet, at der er forskellige rettigheder alt efter alderen på de 

søskende, der indgår i en seksuel relation med hinanden. Den slægtning der er under 18 år, har en 

anden ret til relationen end den, der er over 18. Det er ikke strafbart at have samleje med dine 

søskende, hvis du er under 18 år, men hvis du er ældre, er det forbudt og straffes. 

Straffelovens normgivende funktion udspiller sig tilmed i kapitel 24, hvor der bliver fremsat 

en række grænser, der relaterer sig til barnets alder og relationen mellem barnet og den voksne. 

Alder har en afgørende betydning for strafudmålingen, og straffen varierer efter barnets alder. I § 

222 står der: 

”Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år. Stk. 2. Har 

barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse 

af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år” (Straffeloven).  

Strafudmålingen hænger sammen med barnets alder og er med til at skabe et 

normalitetsbillede af seksuelle relationer mellem voksne og børn. Strafudmålingen har til formål at 

beskytte barnet mod den voksne seksualitet. Derfor er der fastsat en seksuel lavalder på 15 år, som 

den voksne ikke må overskride, og som ligeledes fungerer som en beskyttelse af barnet. 

Den anden vigtige faktor, relationen mellem barnet og den voksne, handler om den voksnes 

fysiske og psykiske overlegenhed ift. barnet samt karakteren af den relation, der er mellem barnet 

og den voksne. Disse forhold bliver adresseret i § 223: 

”Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, 

stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes 

med fængsel indtil 4 år. Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder 

og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje” (Straffeloven). 
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Der er forskellige rettigheder afhængigt af relationen til den unge. Den voksne må gerne 

have sex med en ung over 15 år, så længe den voksne ikke er den unges underviser, stedfar eller 

generelt en voksen, den unge på den ene eller anden måde har en særlig, autoritativ relation til. 

Derudover ser vi i citatet, hvordan loven har til formål at beskytte unge mellem 15-18 år mod 

seksuel udnyttelse, fordi det antages, at den voksne er den unge fysisk og psykisk overlegen. Igen 

kommer alder ind i billedet og bliver en afgørende faktor for lovligheden af den seksuelle relation. 

Det interessante er, at det ikke er den seksuelle lavalder, der sætter grænsen for, hvornår den 

seksuelle relation er lovlig. Den unges ”sårbare” alder udvides, således de unge har brug for retslig 

beskyttelse indtil de er myndige, altså 18 år. Vi ser her, hvordan den unges og den voksnes 

rettigheder er forskellige. Det er lovligt for den unge at indgå i en seksuel relation med andre unge 

og tilmed også voksne. Den voksne har rettighed til at indgå i en seksuel relation med en ung over 

15 år, så længe den voksne ikke udnytter sin alder og erfaring og den unge ikke er afhængig af den 

voksne. Overholdes dette ikke, bliver den voksne kriminaliseret og skal straffes med fængsel indtil 

4 år. 

Straffeloven er normgivende for seksuelle relationer mellem børn og voksne og er med til at 

skabe normaliteten for hvem, der må indlede en seksuel relation til hinanden. Den normale 

seksualitet er ikke mellem et barn/ung under 15 og en voksen, og det er ikke mellem et barn/ung 

under 18 år og en voksen, som barnet/den unge har en særlig, autoritativ relation til. Barnet hører 

ikke til i den voksne seksualitet og skal derfor beskyttes mod den, indtil det er myndigt. Det skaber 

to positioner; den voksne og barnet. Den voksne fremstår som et overlegent menneske, der både 

fysisk og psykisk kan udnytte sin styrke mod barnet/den unge. Dette står i stærk kontrast til den 

unge/barnet, som fremstår som uskyldig og ude af stand til at kunne sige fra eller give samtykke. 

Det er et modsætningsforhold, hvor retten søger at afskærme de to sider fra hinanden. For at 

afskærme dem fra hinanden, sætter retten en grænse for, hvornår man er gammel nok til at indgå i 

seksuelle aktiviteter, hvem man må gøre det med, og hvornår man er gammel nok til at indgå i et 

ligeværdigt magtforhold med en voksen, samt give samtykke til samlejet. Retten er altså med til at 

sætte grænsen mellem det normale og det unormale i forhold til seksualitet, og dermed også 

hvordan vi bør straffe de voksne, som overskrider grænsen. 

 Denne norm, som retten fastsætter gennem lovgivningen, former udelukkende den pædofile 

som et kriminelt subjekt, som ikke iagttages som et nuanceret individ, men reduceres, som 

beskrevet, til dennes forbudte handling. Den forbudte handling får den pædofile til at træde frem i 

rettens vidensform, som en lovbryder, der har krydset grænsen mellem det normale og unormale. 
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Netop den unormale og forbudte handling gør, at den pædofile kan ende i to forskellige kategorier. 

Eksempelvis ser vi, hvordan den pædofile i kapitel 23 er et subjekt, der har haft seksuel omgang 

med en slægtning, og i kapitel 24 er den pædofile en person, der har begået seksuelle overgreb mod 

mindreårige. Der er altså plads til en lille variation i, hvordan den pædofile optræder som subjekt. 

Ét er dog klart, den pædofile er et subjekt, der har begået en seksuel forbrydelse, en handling der er 

forbudt og anses som unormal, hvorfor det straffes med fængsel. 

Ledelses- og handlingsrum 

Straffelovens ledelse er formet af rettens vidensform og en suveræn magtudøvelse, hvortil den 

pædofile træder frem som en sædelighedskriminel og/eller forbryder i familieforhold. Derfor bliver 

der i ledelsesrummet en skarp opdeling mellem den, der leder og den, der bliver ledet. Dommeren 

er lederen, som har den suveræne ret til at idømme den pædofile fængselsstraf, som funktion af at 

den pædofile har krænket samfundets lovgivning. Den pædofile er blevet en forbryder, og derfor 

vender samfundet sig mod den pædofile og straffer denne, hvilket efterlader den pædofile med et 

yderst snævert handlingsrum. Den pædofiles handlingskapacitet afhænger af hvilken side af rettens 

binære kode, han befinder sig på. Så snart den pædofile har trådt uden for loven, ender han på den 

negative side og underkastes en suveræn magtudøvelse. Det er altså et ledelsesrum, hvori der er 

bestemte subjektpositioner, som hver har et bestemt handlingsrum. Det er som sagt domstolen, der 

har den suveræne ret til at dømme og straffe den pædofile, og den pædofile har ikke noget reelt 

handlingsrum. Det er en ulige magtkamp mellem domstolen, der repræsenterer samfundet, og den 

pædofile, der repræsenterer en trussel mod samfundet, idet alt magten og alle rettigheder ligger hos 

magtudøveren. 

Behandlingstilbuddet Janus Centret 

Vi vil i denne analysedel undersøge, hvordan pædofili som problemstilling træder frem i Janus 

Centrets ledelse af unge, der udviser en bekymrende seksuel adfærd. Til at undersøge Janus 

Centrets ledelse af unge bruger vi statusrapporten “Evaluering af Projekt Janus - Behandling af 

unge krænkere” skrevet af Holmboe, Jensen og Mørch fra 2005 og pjecen “Janus Centret - 

Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd” (Janus 

Centret a). 

Janus Centret blev etableret af Socialministeriet, og åbnede for første gang i 2003, som et 

sted, hvor børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd kan henvises til behandling af de 
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sociale myndigheder: “Henvisning af børn og unge til Janus Centret finder sted i samarbejde med 

de sociale myndigheder” (Janus Centret b). Janus Centret blev oprettet som en del af regeringens 

handlingsplan fra år 2003. I handlingsplanen forklarer de formålet med indsatsen på følgende måde: 

”(...) ved gennemførelsen af et forsøgsprojekt vedrørende unge (12-18 år), der har begået 

seksuelle overgreb eller været seksuelt grænseoverskridende, styrke indsatsen for at udrede og 

vurdere de unges behandlingsbehov, sikre de unge og deres familier behandling og rådgivning samt 

udvikle behandlingsmetoder og modeller til brug for kommuner og professionelle samt 

vidensindsamling og -formidling” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 9). 

Janus Centret beskriver i deres egen rapport “Evaluering af Projekt Janus” formålet med 

deres arbejde som værende todelt:  

“Forebyggelsesperspektivet i Projekt Janus kan siges at være dobbelt: Der er både tale om 

en individuel forebyggelse, hvor den enkelte unge skal støttes i at undgå at gentage den seksuelle 

overgrebsadfærd og en generel forebyggelse, hvor projektet – på baggrund af enkeltsagerne, kan 

bidrage med ny viden om hvorledes man overordnet kan forebygge, at seksuelt krænkende adfærd 

blandt unge finder sted “ (Holmboe, Jensen & Mørch, 2005: 9).  

Det er altså projekt, der har til formål at indsamle viden og behandle unge med en 

grænseoverskridende seksuel adfærd sideløbende. Bryd Cirklen henviser tilmed til Janus Centret, 

som værende et sted, hvor unge, som har problemer med seksuelle fantasier om børn, kan få 

behandling (Bryd Cirklen h). Det interessante er dog, at Janus Centret ikke beskriver de unge som 

”pædofile”, men omtaler dem som unge med seksuelle adfærdsproblemer. I evalueringen af Projekt 

Janus, bringes flere forskellige psykologiske retninger i spil. Her forklares det, hvordan 

behandlingstilgangen i projektet er primært funderet i tilknytningsteori og udviklingspsykologi. 

Yderligere beskrives hvordan man i forebyggelsen af tilbagefald arbejder kognitivt og 

adfærdsterapeutisk, men også psykodynamisk ift. at støtte den unges personlighedsudvikling 

(Holmboe m.fl., 2005: 10). Altså ses det her, at ledelsen af den ‘pædofile’ unge trækker på en bred 

palette indenfor psykologisk viden, der anskuer den unge i mange forskellige psykologiske 

perspektiver, men ingen af retningerne anerkender den unge som værende pædofil. Janus Centret 

understreger nemlig tydeligt, at de unge, som behandles hos dem, ikke er pædofile. Grunden til 

dette beskriver Janus Centret på følgende måde: 

“Det er indledningsvist vigtigt at pointere, at man i projektet fremhæver at unge der har 

begået seksuelt overgreb eller har været seksuelt grænseoverskridende, pga. egen og ofrets alder 

ikke kvalificerer sig til en egentlig pædofilidiagnose. Derudover er det projektets vurdering, at en 
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pædofilidiagnose heller ikke er begrundet ud fra de unges seksuelle orientering. Som det pointeres 

af projektlederen, er seksuelt krænkende adfærd ikke en diagnose, men netop en adfærd” (Holmboe 

m.fl., 2005: 11). 

Det er interessant, at de unge, trods den brede palette af psykologisk viden, ikke opfylder 

kravene til en pædofilidiagnose. Indenfor den psykologiske viden formes den unge i stedet som en 

ung, der har en seksuelt krænkende adfærd. Dog er det aldersbetinget, hvornår der kan være tale om 

en egentlig pædofili diagnose og hvornår, der ‘blot’ er tale om en ung med adfærdsproblemer: 

“Et af kriterierne som skal opfyldes for at pædofilidiagnosen stilles er at den pågældende 

skal være 16 år og mindst 5 år ældre end barnet. Langt størstedelen af de unge som Projekt Janus er 

i kontakt med er 13-15 år, hvorfor de alene af den grund ikke vil kunne komme ind under 

pædofilidiagnosen” (ibid). 

Ledelsen opdeler altså den unge med adfærdsproblemer og den unge pædofile på baggrund 

af alder. Ligeledes spiller ofrets alder en rolle, når der tages stilling til en egentlig pædofilidiagnose 

kontra en adfærdsmæssig seksuel fejludvikling. Når den unge pædofile bliver til objekt for den 

adfærdspsykologiske vidensform, formes denne netop ikke som et pædofilt subjekt, men som et 

barn i nød, der har brug for hjælp: 

“Som projektlederen fremhæver, er Projekt Janus et behandlingstilbud til børn og unge i nød 

– og man er i nød hvis man som ung har begået seksuelt overgreb. I denne forbindelse anser 

projektet det som meget vigtigt, at børne/ungeperspektivet hele tiden fastholdes. Dette perspektiv 

udgør også baggrunden for at eksisterende viden om og behandlingsmodeller for voksne 

seksualkrænkere, ikke ukritisk kan overføres til arbejdet med unge” (ibid: 10).  

Her ser vi, hvordan der skelnes mellem unge og voksne med seksuelle tanker om børn. Den 

unge er i nød, og den voksne er en seksualkrænker. Distinktionen mellem den unge i nød og den 

krænkende voksen muliggør Janus Centrets ledelse af den unge, som tilbydes hjælp i form af 

psykologisk udredning. Denne psykologiske udredning omfatter følgende: psykologisk 

undersøgelse, intelligenstests, personlighedstests, screening for ADHD, klinisk interview og 

forældreanamnese. Idet Janus Centrets ledelse er rettet mod mindreårige, affødes der også en række 

andre ledelsesformer, der udvider ledelsesrummet. Eksempelvis faciliterer Janus Centret rådgivning 

til forældre, andre pårørende og professionelle (Janus Centret a: 3). 

Det er særligt en disciplinær magtform, der præger ledelsesredskaberne i Janus Centrets 

behandling. Behandlingstilbuddet har til formål at hjælpe de unge til at vokse op og blive til fuldt 

fungerende samfundsborgere, der ikke er til fare for andre på grund af deres seksuelle opførsel. 
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Formålet er: “(...) at standse overgrebene og den krænkende adfærd” (Janus Centret a: 3). Ledelsen 

forsøger gennem de forskellige redskaber at reducere og fjerne de unges seksuelt afvigende adfærd 

og derved normalisere dem. Gennem de forskellige psykologiske undersøgelser får Janus Centret 

blik for, hvad der er udfordringerne i de bestemte tilfælde. Det er en magtform, der differentierer og 

klassificerer dets objekter, altså de unge, og som derigennem finder den rette psykologiske 

behandling. Janus Centrets ledelse har karakter af den disciplinære eksamen. Gennem diverse tests 

som eksempelvis ADHD, intelligens- og personlighedstests bliver de unge eksamineret med henblik 

på at afdække årsagerne til deres grænseoverskridende adfærd. Denne psykologiske eksamination 

gør de unges kroppe og tanker gennemsigtige og læselige. Derudover bliver der ført grundig 

dokumentation med de unge, fra start til slut af behandlingsforløbet. Dokumentationen gør det 

muligt at fiksere de unge, synliggøre deres særlige træk og følge deres udvikling. Den unge bliver 

altså til objekt for den psykologiske viden, som gør det muligt for Janus Centret at undersøge dem 

og normalisere dem indenfor den disciplinære eksamen. Denne gennemsigtighed, læselighed og 

dokumentation gør det muligt for Janus Centret at klassificere de unge og sammenligne dem med 

befolkningen, hvilket de forklarer således: “(...) gruppen af unge med seksuel overgrebsadfærd er 

karakteriseret ved at de i forskellig grad oplever både kognitive, emotionelle og sociale 

vanskeligheder, sammenlignet med unge i baggrundsbefolkningen” (Holmboe m.fl., 2005: 11). 

Det fremgår altså, hvordan Janus Centret på én gang søger at homogenisere og 

individualisere de unge. På den ene side søges de unges afvigelser reduceret og dermed 

normaliseret, hvorved man forsøger at etablere en homogenisering blandt danske unges seksuelle 

adfærd. På den anden side muliggør den disciplinære eksamen at aflæse den enkelte unges 

afvigelser og bruge disse forskelle i udformningen af den enkeltes behandling. 

En anden måde hvorpå de unge gennem Janus Centrets ledelse bliver objekter for den 

disciplinære eksamen, er gennem den vidensgenererende undersøgelse, de underkastes. De unge 

bruges nemlig som kilde til information på et område, der endnu ikke er meget viden om. Der er 

altså en særlig videnskabelig interesse i de unge, som gør den disciplinære eksamen særligt udtalt: 

“Da Projekt Janus er et pilotprojekt på et endnu nyt og uafklaret område og da der endnu 

ikke foreligger en national kortlægning af problemets omfang i Danmark, har behandlingen i 

Projekt Janus nødvendigvis måttet foregå med en samtidig vidensindsamling og udvikling af 

behandlingsmetoder der afspejler og er særligt velegnet til danske forhold. Som det vil blive 

nærmere redegjort for i gennemgangen af projektets hidtil gennemførte vidensindsamling og 

metodeudvikling, er det dobbelte mål om behandling og dokumentation en balancegang hvor 
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vidensindsamling og dokumentation af etiske grunde må ligge som en sekundær faktor ift. 

projektets overordnede mål om udvikling af behandling af unge med seksuel overgrebsadfærd” 

(Holmboe m.fl., 2005: 8).  

Vi ser altså, hvordan behandlingen skaber et analytisk ledelsesrum, hvori de unge placeres, 

observeres og bruges til at opnå viden. De unge afvigere er altså medvirkende til at skabe kendskab 

til problemet i Danmark og viden om denne gruppe i samfundet. Der er en interesse for disse unge, 

som kan bruges til at skabe viden om, hvordan de differerer og ligner hinanden og andre. Det skaber 

bedre muligheder for at klassificere de unge og bedre muligheder for at behandle dem. Hertil er den 

nøje dokumentation af de unge under behandling et vigtigt ledelsesredskab, der skaber forøget 

forståelse og forbedret behandling af unge med disse problemer. 

Janus Centret beskriver, at projektets formål med behandlingen, vidensindsamlingen og 

metodeudviklingen er at forebygge seksuelle overgreb mod børn og forhindre, at der bliver fastlagt 

hvad Janus Centret kalder for et overgrebsmønster, og at der ikke etableres en seksuel fejludvikling 

(Holmboe m.fl., 2005: 9). På den måde søger Janus Centret “(...) at beskytte både potentielle ofre og 

krænkere” (ibid). Denne forebyggelse er ifølge Janus Centret, som beskrevet, tosidet, idet man både 

vil fokusere på forebyggelsen af at den enkelte begår seksuelle overgreb, men man fokuserer også 

på den mere generelle forebyggelse, hvor projektet gerne skal kunne bidrage med ny viden på 

området. Vi har altså med en forebyggelse som ledelse af selvledelse at gøre. Denne ledelse består i 

at hjælpe de unge til “(...) en mere sund personlighedsudvikling og identitetsopbygning” (ibid: 10). 

Janus Centret forsøger altså at skabe et ledelsesrum, hvor de unge subjekter kan formes og ledes til 

at skabe bestemte selv-forhold. Det handler om, hvordan de unge, der oplever disse udfordringer, 

kan forme deres forhold til sig selv og til andre, således de kan komme ud af deres 

overgrebsadfærd. Denne ledelse forsøger at skabe en erkendelse hos den unge af, at dets opførsel 

kan forandres, og det beskrives her, hvordan man gennem Janus Centrets ledelse vil “(...) hjælpe 

den unge med at erkende, begrænse og kontrollere den krænkende adfærd” (ibid: 13). Vi ser altså, 

hvordan behandlingen har karakter af den disciplinære magtform. Magten har en produktiv 

karakter, der øger de unges handlingskapacitet, ved at forbedre de unges udvikling og kontrollere 

den krænkende adfærd. Denne forøgelse af handlingskapacitet kræver dog, at den unge underkastes 

Janus Centrets ledelse; behandling. I Janus Centrets ledelse træder den unge frem som en føjelig 

krop, hvis afvigelser kan reduceres og adfærd korrigeres. 
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Ledelses- og handlingsrum 

Ledelsesrummet formes af den psykologiske viden, primært adfærds- og udviklingspsykologisk 

viden, og disciplinære magtudøvelser. Kombinationen af magt og viden former den pædofile som 

netop ikke-pædofil, men som et barn/ung i nød med grænseoverskridende seksuel adfærd. Der 

skabes i Janus Centret et produktivt ledelsesrum, hvori det er muligt at forme og forbedre de unge 

og generere viden om dem. Her er det altså psykologerne, der leder børnene og de unge til en 

sundere personligheds- og identitetsopbygning. Det er dog ikke kun de unge, der ledes. Den unge er 

netop mindreårig, hvorfor ledelsesrummet bliver bredt ud, således de unges forældre, 

fagprofessionelle og pårørende inddrages i ledelsen. Dét at ledelsesobjektet her er mindreårigt, er 

afgørende for ledelsesrummet hos Janus Centret. I ledelsesrummet eksisterer en klar grænse mellem 

den voksne- og unge ‘pædofile’, hvoraf Janus Centrets ledelse kun er rettet mod den unge. Ledelsen 

og mulighederne for handling hviler på sandheden om, at der her ledes på børn og unge hvis adfærd 

kan ændres, fordi de netop er børn. 

Det europæiske politisamarbejde Police2Peer 

Vi vil i denne analysedel undersøge Police2Peer, som er et europæisk samarbejde på tværs af EU 

landenes politimyndigheder. Det internationale samarbejde fungerer som en forebyggende indsats 

“(...) rettet mod pædofile, som deler grafisk materiale med seksuelt misbrug af børn” (Rigspolitiet, 

2017). Det er altså en koordineret europæisk aktion rettet mod pædofile på internettet. Det danske 

politi beskriver aktionens arbejde således: 

“Aktionen retter sig mod pædofiles brug af lovlige fildelingstjenester, hvor internetbrugere i 

hele verden deler alt lige fra bageopskrifter, digtsamlinger, musik, videoer uden copyright til 

rejsebeskrivelser - men desværre også ulovligt materiale i form af film og fotos med børn, som 

bliver seksuelt misbrugt” (ibid). 

Det fremgår, at objektet for politiets internetaktion er pædofile, der på lovlige internetsider 

interagerer med ulovligt materiale i form af seksuelt materiale med børn. Internetaktionen befinder 

sig indenfor rettens vidensform, og lader sin ledelse styre af rettens opdeling mellem tilladte 

handlinger og forbudte handlinger. Politiet arbejder for at håndhæve lovgivningen, og de leder 

derfor på pædofile, der lovstridigt forbruger og deler materiale på internettet, der involverer seksuelt 

misbrug af børn. Det er netop når den pædofile klikker sig ind på det ulovlige materiale, at de bliver 

til objekt for politiets ledelse. Internetaktionen fungerer på den måde, at politiet har lavet nogle filer, 
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der ser ud til at være filer med børn, der bliver misbrugt. Når den pædofile klikker sig ind på 

materialet, “(...) popper der i stedet en film eller et foto op fra politiet med uniformerede politifolk” 

(Rigspolitiet, 2017), der informerer om, at deres færden på internettet er ulovlig og opfordrer dem 

til at søge professionel hjælp ved Bryd Cirklen. 

 

 
Eksempel på billede 

 

Videoen og billedet har et disciplinerende formål, idet videoen og billedet har til hensigt at 

kontrollere den pædofiles adfærd ved at skabe en fornemmelse af, at den pædofile bliver overvåget 

og at politiet ved, hvad han/hun foretager sig på internettet. I videoen siger en uniformeret 

politimand eksempelvis følgende: “You have downloaded this file from a police computer. Due to 

the nature of peer-to-peer and depending on network, the client shares your information with all the 

other users on the network” (KRIPOS, 2017). Det skaber en illusion af, at den pædofile befinder sig 

i et net af overvågning, som til alle tider kan se alt, hvad han/hun foretager sig - lovligt som 
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ulovligt. Det bliver en panoptisk ledelse, som overvåger med formål om at fange den pædofile i 

‘ugerninger’. Foretager den pædofile sig ugerninger, kan politiet skaffe sig adgang til alle den 

pædofiles brugeroplysninger og derigennem finde ham/hende. Dette forklares på følgende måde: 

“We now may know your IP-address, username, list of shared files and search terms. This 

information can be used to trace you” (KRIPOS, 2017). Den pædofile bliver altså placeret i et felt af 

gennemsigtighed, hvor politiet kan identificere den pædofile og se, hvad han/hun foretager sig på 

internettet. Det er alt sammen information, som kan bruges til at retsforfølge den pædofile. Videoen 

hævder, at politiet vidensdeler denne information politimyndigheder imellem. I videoen fortæller 

politimanden, at politiet: “(...) may forward your information to the police where you live, wherever 

that may be in the world” (ibid). Vi ser her, hvordan Police2Peer arbejder på tværs af europæiske 

landegrænser. Landene arbejder sammen om at stoppe forbruget af ulovligt børnepornografisk 

materiale, hvorfor du som pædofil i Danmark også kan dømmes for forbrug af ulovligt materiale i 

andre europæiske lande. Samarbejdet mellem de forskellige europæiske landes politienheder gør, at 

de enkelte landes politienheders magt og overvågning af internetadfærd effektiveres, idet de 

modtager information om pædofile fra andre enheder; pædofile som de ellers ikke ville have 

mulighed for at identificere. Derved intensiveres politiets panoptiske magtudøvelse og politiets 

kapacitet til at håndhæve og opretholde loven styrkes. Dette samarbejde og øget overvågning, som 

det bliver præsenteret i videoen, har til formål at ændre den pædofiles adfærd og give incitament til 

at følge rådet sidst i videoen, nemlig et råd om at opsøge professionel hjælp til at håndtere den 

seksuelle lyst til børn. Det danske politi henviser til Bryd Cirklen, som et sted hvor den pædofile 

kan få hjælp og rådgivning til at lære at kontrollere sine pædofile tanker og lyster (Rigspolitiet, 

2017). Den panoptiske magtudøvelse, der er på spil i det europæiske samarbejde, søger at 

disciplinere den pædofiles ageren på internettet ved at skabe en fornemmelse af, at den pædofile er 

under overvågning, uanset hvor han/hun befinder sig. Det har ifølge panoptismen en forebyggende 

effekt, som netop virker før, de ulovlige handlinger bliver begået, her specifikt deling af 

børnepornografisk materiale. 

Politiets ledelse skaber to muligheder; enten kommer den pædofile i psykiatrisk behandling 

ved Bryd Cirklen eller dømmes til afstraffelse jævnfør straffelovens kapitel 24. Politiets ledelse 

åbner altså op for to vidt forskellige videns- og magtformer med vidt forskellige ledelsesfunktioner. 

Den pædofile befinder sig på den negative side af distinktionen mellem tilladt internetadfærd og 

forbudt internetadfærd. Den pædofile har gjort noget ulovligt og strafbart, i form af sit forbrug af 

børnepornografisk materiale og/eller deling af samme, og befinder sig derfor på den negative side af 
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distinktionen, hvilket berettiger rettens ledelse af den pædofile. Det er dog ikke en handling, der 

nødvendigvis udløser en retslig straf. Det er et vagt sprog, der møder den pædofile i videoen, som 

bruger formuleringer såsom: ‘We now MAY know your IP-address’ (KRIPOS, 2017). Det er uklart, 

hvorvidt den pædofiles informationer bliver delt med det danske politi, og hvorvidt den pædofile vil 

blive sanktioneret. 

Ledelses- og handlingsrum 

Ledelsesrummet i Police2Peers er formet af en retslig viden og panoptisk magtudøvelse. 

Ledelsesrummet bliver bredt, fordi politiets magtudøvelse spredes ud på tværs af geografi, hvilket 

effektiviserer politiets overvågende ledelse og derved muligheden for at håndhæve loven om deling 

af børnepornografisk materiale. Police2Peer former den pædofile som to forskellige subjekter. Den 

pædofile er både et kriminelt subjekt, der kræver afstraffelse, men den pædofile er også et subjekt 

med en afvigende seksualitet, der kræver psykiatrisk behandling. Det er dog usikkert, om den 

pædofile som følge af sin ulovlige internetadfærd bliver straffet eller modtager behandling, hvorfor 

den pædofiles handlingsrum ligeledes er uklart. 

Socialstyrelsens overgrebspakke 

Vi vil i denne analysedel undersøge Socialstyrelsens overgrebspakke fra 2016, som hedder: 

‘Kommunalt beredskab - Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og 

unge’. Overgrebspakken er Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede indsats til 

beskyttelse af børn og unge mod overgreb, som består af et lovgivningsmæssigt initiativ og en 

række tiltag, der har til formål at forebygge overgreb mod børn (Socialstyrelsen, 2016: 4). 

Vejledningsmaterialet kan hjælpe os til at få blik for, hvordan en ledelse af den pædofile strategisk 

bredes ud til samfundets institutioner for derved mere effektivt at beskytte børnene. Som vi så i 

handlingsplanen fra 2003, er det vigtigt, at skoler, dagtilbud og fritidstilbud tager de nødvendige 

forholdsregler for at forebygge seksuelle overgreb på børn og unge. Dette gøres bedst, ifølge 

handlingsplanen, ved udarbejdelse af forebyggende sikkerhedsprocedurer (Justitsministeriet & 

Socialministeriet, 2003: 18 & 24). Det er netop vejledning af kommunerne og institutionerne om 

forebyggelse og sikkerhedsprocedurer, der er formålet med Socialstyrelsens overgrebspakke. 

Formålet bliver beskrevet på følgende vis: 

”Beredskabet skal altså formidle viden om forebyggelse, tegn og reaktioner og beskrive 

konkrete handleveje, så man som medarbejder eller leder kender til egen rolle og ansvar og ved, 
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hvordan man skal håndtere det, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn 

eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb” (Socialstyrelsen, 2016: 5). 

Overgrebspakken er et politisk vejledningsmateriale, der former seksuelle overgreb på børn 

som et problem, der løses gennem handleplaner for håndtering af overgreb og øget beredskab. 

Overgrebspakken kan siges at være formet inden for den politiske vidensform, som et 

handlingsanvisende materiale, der vejleder kommunerne i, hvordan de på bedst mulig vis 

forebygger overgreb på børn i deres institutioner. I denne vejledning kobler overgrebspakken sig til 

to andre vidensformer, nemlig retten og pædagogikken. Vi starter med at undersøge, hvordan den 

politiske vidensform kobles til rettens vidensform, og derefter hvordan der knyttes an til 

pædagogikken. 

Det øgede beredskab pligtiggøres ud fra et nyt lovgivningsmæssigt initiativ, som betyder, at 

alle kommuner skal have udarbejdet et skriftligt beredskab jævnfør Serviceloven, som indeholder 

følgende: 

”§ 19. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig 

opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes 

skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere 

beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller” (ibid: 4). 

Det fremgår at kommunen gennem den nye paragraf i serviceloven ledes til at udvikle et 

beredskab til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn. Ledelsen i vejledningsmaterialet leder på 

selve ‘risikoen’ for seksuelle overgreb mod børn. Dermed leder man altså ikke på et synligt pædofilt 

subjekt, men faren for den pædofile. På denne måde er det i stedet kommunerne, der bliver objekt 

for Socialstyrelsens ledelse, som et middel til at komme i mål med at forebygge overgreb. 

Kommunen er objekt for en type ledelse, der søger at lede kommunerne til at lede deres institutioner 

på en bestemt måde, således de i sidste ende bliver i stand til at lede på den pædofile. Denne form 

for ledelse af selvledelse udtrykkes i det følgende: ”Beredskabet skal endvidere formidle 

kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb 

i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler” (Socialstyrelsen, 2016: 5). Det er altså et politisk 

dokument, der med sin ledelse former den pædofile som en ukendt og en risiko, der bedst reduceres 

via forebyggende arbejde i kommuner og institutioner. 

Rettens vidensform bruges desuden til at lede mere specifikt på de ansatte i kommunernes 

institutioner. Vejledningsmaterialet henviser til straffelovens kapitel 23 og 24, som vi så i analysen 

af straffeloven, er de kapitler, der handler om seksualforbrydelser, som den pædofile kan dømmes 
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ud fra. Når der refereres til straffeloven, kommer den pædofile handling til at træde frem som “(...) 

en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral” (Socialstyrelsen, 

2016: 11). Vi ser altså også i overgrebspakken, hvordan straffeloven er med til at etablere en norm 

eller morale i samfundet i form af lovgivningen, som den pædofile ikke handler indenfor. Dermed 

optræder den retslige distinktion mellem tilladte og forbudte handlinger igen, hvor den pædofile, 

der har overskredet grænsen, ender på den negative side af distinktionen og bliver til et kriminelt 

subjekt. Det er her, hvor ledelsen bredes ud til også at involvere ansatte i institutionerne og andre 

med kendskab til lovbruddet. Når lovgivningen er brudt og et barn lider overlast, har enhver pligt til 

at underrette kommunen herom jævnfør Servicelovens § 154. Stk. 1. Personer der udøver offentlig 

tjeneste eller offentlige hverv har skærpet underretningspligt jævnfør Servicelovens § 153. Stk. 1. 

Den almene underretningspligt og den skærpede underretningspligt placerer et ansvar til at 

underrette kommunen hos alle, der har kendskab til et barn, der bliver udsat for forhold, der skader 

dets udvikling og sundhed (ibid: 30). 

Når ledelsen bredes ud til institutionerne, ser vi, hvordan ledelsen i overgrebspakken knytter 

sig til den pædagogiske vidensform. Det er netop gennem den pædagogiske vidensform, at 

vejledningsmaterialet formidler de lovmæssige krav til reelle handlingsprocedurer, som kan 

anvendes i praksis (ibid: 6). Målgruppen for overgrebspakken er alle fagprofessionelle med kontakt 

til børn og unge, herunder både ledere og ansatte i diverse institutioner såsom dagpleje, skoler, 

klubber, behandlingstilbud osv. (ibid: 9). Initiativerne i overgrebspakken skal bruges i 

institutionerne og af de fagprofessionelle til hverdag, og derfor skal forebyggelsesmetoderne 

understøtte “(...) de pædagogiske metoder og bidrage til, at børnene og de unge får ro til at udvikle 

sig” (ibid: 14). Det bliver i sidste ende pædagogikken, som det politiske vejledningsmateriale og 

lovgivningsmæssige initiativ bliver legitimeret gennem, idet formålet med de retslige og politiske 

tiltag er at sikre barnets helbred og trivsel. Vi ser i materialet, hvordan seksuelle overgreb mod børn 

beskrives som en handling, der truer barnets sikkerhed og trivsel. Seksuelle overgreb er 

karakteriseret ved at:  

”(...) den voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. 

Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at 

give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes 

betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt 

grænseoverskridende adfærd” (Socialstyrelsen, 2016: 11). 
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Indenfor den pædagogiske viden fremstilles den pædofile bl.a. som en voksen, der udnytter 

barnets tillid til egen tilfredsstillelse. Den pædofile kan være mange forskellige typer voksne i 

barnets miljø (en eller begge forældre/stedforældre, andre i barnets netværk, en ansat), og samtidig 

muliggør vidensformen også, at et andet barn formes som ‘den pædofile’ der begår overgreb 

(Socialstyrelsen, 2016: 32). Alle bliver i ledelsen potentielle krænkere, hvorfor at den pædofile her 

formes som et ukendt subjekt. Derfor handler kravet om udvikling af en forebyggelsespolitik om, at 

institutionerne skal nedskrive værdier og normer i politikker, regler og procedure, der omhandler 

samværs- og omgangsformer mellem børn og voksne (ibid: 14). Sådanne forebyggelsespolitikker 

spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af overgreb: 

“Politikker kan være med til at tydeliggøre rammerne for samvær mellem voksne og 

børn/unge på institutionen, skolen eller anbringelsesstedet samt børnene og de unge imellem – og er 

derfor et vigtigt forebyggelsestiltag. Politikker kan sætte fokus på normer, situationer og kontekster, 

der hhv. begrænser og øger risikoen for overgreb” (ibid: 16). 

  Når den pædofile ikke er et synligt subjekt, forsøger man at lede på bestemte 

sammenhænge, relationer mellem børn og voksne og fysiske steder efter risikoen for, at der kan 

blive begået seksuelle overgreb mod børn. Kommunerne og institutionerne indretter sig altså efter 

denne særlige risiko. Vi kan her se elementer i ledelsen af en biomagt, hvori man forsøger at lede på 

biosfæren i institutionerne. Socialstyrelsen, kommunerne og institutionerne intervenerer i 

institutionernes dagligdag ved at sætte rammen for, hvordan de voksne kan være sammen med 

børnene i institutionerne og ved at intervenere og skabe retningslinjer i de situationer og kontekster, 

hvor der er øget risiko for overgreb. Socialstyrelsen leder altså biopolitisk ved at regulere samværet 

mellem børn og voksne på et kommunalt niveau, en ledelse der samtidig afføder interventioner på 

institutionsniveau. 

Ledelses- og handlingsrum 

Ledelsesrummet formes af en retslig- og pædagogisk viden samt en biopolitisk magtudøvelse. 

Kombinationen af viden og magt skaber den pædofile som et ukendt subjekt og derved som en 

allestedsværende risiko. Ledelsesrummet bliver diffust, idet den pædofile træder frem som et 

ubestemmeligt subjekt, der kan være alt fra en forælder, en fremmed, en ansat eller sågar et andet 

barn. Det er således alle, der er potentielle krænkere, og der kan derfor ikke identificeres et bestemt 

objekt, som ledelsen skal rettes mod. Netop fordi alle er potentielle krænkere, bliver alle i 

institutionerne objekt for ledelse. Således får alle i institutionerne også et begrænset handlingsrum, 
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et handlingsrum der bliver underlagt politikker og retningslinjer. Når den pædofile fremstår som en 

allesteds ‘risiko’ tildeles et ledelsesansvar til alle. Det er både kommunerne, de fagprofessionelle og 

enhver anden, der har en mistanke om, at et barn bliver udsat for forhold, der skader deres udvikling 

og sundhed, der har et ansvar i håndteringen og forebyggelsen af seksuelle overgreb. 

Daginstitutionen Fuglekær 

Et eksempel på hvordan Socialstyrelsens ledelse udmønter sig i institutioner kan findes i 

daginstitutionen Fuglekær. Fuglekær er en: “(...) integreret 0-6 års institution, med ca. 120 børn, 

fordelt i vuggestue og børnehaveafdeling” (Fuglekær a). I institutionen har de udviklet 

retningslinjer om samværet med børnene, en praksis de kalder for: “Forebyggelse af pædofili og 

seksuelle krænkelser” (Fuglekær b). Retningslinjerne tager udgangspunkt i “(...) kommunens 

retningslinjer for håndtering af mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge(...)” (Fuglekær 

b). Fuglekær er altså en daginstitution, der arbejder ud fra Socialstyrelsens vejledningsmateriale og 

Glostrup kommunes efterfølgende udarbejdede retningslinjer. 

 Den pædagogiske vidensform ligger til grundlag for Fuglekærs retningslinjer, som sætter 

fokus på samværs- og omgangsformer mellem børn og voksne i institutionen. Disse retningslinjer 

for relationen mellem pædagoger og børn svarer på de spørgsmål, som Socialstyrelsen stiller i deres 

vejledningsmateriale. I Socialstyrelsens vejledningsmateriale opfordres de enkelte daginstitutioner 

til at tage stilling til spørgsmål såsom hvornår, hvor og hvor længe er det i orden, at voksne er alene 

med børn/unge? Er det i orden at give børn/unge kram? Kys? Hvorfor? Hvorfor ikke? Går man i 

bad/klæder om sammen med børn/unge? Hvad er acceptabel påklædning her hos os? 

(Socialstyrelsen, 2016: 15). 

 Fuglekær har gjort sig overvejelser omkring hvorvidt voksne må være alene med børnene, 

hvad deres politik er i forhold til børns påklædning, kys osv. Fuglekær skriver eksempelvis: “Vi 

lukker ikke døren til toilettet, når børnene bliver skiftet” (Fuglekær b) og “(...) vi går ikke i 

kælderen alene med børn”(ibid). Retningslinjerne er lavet for at undgå situationer, hvor den voksne 

er alene med et barn, idet sådanne situationer anses som risikosituationer. Risikoen er dobbeltsidet; 

der er både en øget risiko for at den voksne begår seksuelle overgreb mod barnet, men der er også 

en øget risiko for, at den voksne mistænkes for selvsamme. Denne mistænkeliggørelse handler ikke 

kun om de voksne, men også om børnene: 

“Vi holder opsyn med børnene så de ikke krænker hinanden. Vi lader for eksempel børnene 

opleve at være alene bag et gardin, men gardinet er ikke højere end, at en voksen kan se over det” 
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(Fuglekær b) og “Oplever vi at et barn har en grænseoverskridende adfærd over for voksne eller 

børn, og/eller krænker et andet barn, bliver det taget op i personalegruppen” (Fuglekær b). 

De potentielle krænkere kan altså både være pædagogerne og børnene. Dermed udvides den 

farlige kategori, således det ikke blot er pædofile voksne, der udgør faren overfor børnene, men 

også børnene selv. Det er alle i institutionen, der er potentielle krænkere. Det påvirker også 

ledelsen. Den ledelse, der er på spil i Fuglekær, kan kategoriseres som en form for panoptisk 

magtudøvelse, hvor gennemsigtighed er omdrejningspunktet. Det er vigtigt, at alle til enhver tid kan 

se, hvad der foregår; den voksne må ikke være alene med børn og når de eksempelvis skal skiftes, 

skal døren stå åben - så alle kan se hvad der foregår til alle tider. Pædagogerne placerer sig selv i 

tilstand af synlighed, for at disciplinere potentielle krænkere, men også for at undgå risikoen for 

selv at blive mistænkeliggjort. 

Denne ledelse, baseret på frygt og risiko, kommer til udtryk i deres politik om børnenes 

påklædning: “Børnene er ikke nøgne om sommeren, de har altid underbukser på” (Fuglekær b) og 

“Vi opfordrer børnene til at blive på badeværelset til de er påklædt, når de for eksempel har tisset i 

bukserne”(ibid). Barnets krop bliver farlig, fordi den kædes sammen med en risiko for seksuelle 

overgreb. På samme måde bliver intimiteten mellem barn og voksen også farlig: “(...) vi kysser ikke 

børn, eller lade dem kysse os”(ibid). Relationen mellem pædagogerne og børnene bliver nemlig 

‘risikabel’ som følge af en ledelse, der leder på frygt og risiko. 

Ledelses- og handlingsrum 

Ledelsesrummet formes af den pædagogiske viden og den panoptiske magtudøvelse. 

Kombinationen af magt og viden skaber her den pædofile som et ukendt subjekt, der kan være alle, 

herunder også et andet barn. Ledelsesrummet bliver bredt, idet der forsøges ledet på alle; på 

risikoen. Ledelsen er baseret på risikoen for pædofili og seksuelle overgreb og finder sin legitimitet 

i forebyggelse heraf. Denne risiko for overgreb og mistanke påvirker det pædagogiske arbejde og 

relationen mellem børn og voksne, idet alle i institutionen får et begrænset handlingsrum underlagt 

retningslinjerne. 
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Danmarks Idræts-Forbunds vejledningsmateriale 

I det følgende vil vi analysere et materiale kaldet “Det uhørte overgreb - om at forebygge seksuelle 

krænkelser af børn og unge i idrætten” udarbejdet og udgivet af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i 

2010. Formålet med materialet er, som indikeret i titlen, at forebygge seksuelle krænkelser mod 

børn og unge i idrætslivet. Materialet skal hjælpe alle i idrætslivet til bedre at beskytte børnene i 

klubberne mod overgreb gennem vejledning af trænere, instruktører og ledere i, hvad de skal være 

opmærksomme på, hvordan de bedst forebygger overgreb i de enkelte klubber osv. (Bundgaard, 

Darfelt, Carlsen, Skotte & Juhl, 2010: 2). Som vi så i regeringens handlingsplan fra 2003, er det 

netop vigtigt, at idrætsforeningerne er opmærksomme på, at de har et ansvar for at forebygge 

overgreb og misbrug af børn i deres klubber gennem udvikling af sikkerhedsprocedurer. I 

handlingsplanen henviser Justitsministeriet og Socialministeriet (2003: 21) til en af de tidligere 

udgivelser af “Det uhørte overgreb - om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i 

idrætten”. I handlingsplanen beskrives materialet som vejledning, der kan hjælpe foreningerne og 

de frivillige i idrætten med oplysning og rådgivning om emnet. Vi vil i det følgende undersøge 

hvordan DIF leder klubberne til at forebygge seksuelle overgreb på børn. 

 DIF har udgivet vejledningsmaterialet for at lede de enkelte klubber til bedre at forebygge 

seksuelle overgreb mod børn i deres klubber. Materialet er formet indenfor den politiske 

vidensform, som danner rammen for forståelsen af pædofili og overgreb i idrætsforeninger. 

Indenfor denne ramme træder pædofili og overgreb frem som en problemstilling, der kræver 

handling og implementering af “et sæt leveregler” for klublivet og dets aktiviteter” (Bundgaard 

m.fl., 2010: 4). I vejledningsmaterialet beskrives problemstillingen således: “Desværre tiltrækkes 

pædofile af de miljøer, hvor børn og unge færdes. Det gælder både i idrætsforeningen og på 

sportspladsen” (ibid: 2) og “Det væsentlige er, at overgreb i idrætsforeninger forekommer, de 

forekommer fortsat og, der er derfor al mulig grund til at søge at forebygge dette (...)” (ibid: 8). I 

vejledningsmaterialet bliver pædofile altså formet som et problematisk ledelsesobjekt, der fortsat 

skal ledes, idet de fortsat udgør en risiko for idrætsforeningernes miljø. Med Foucaults begreb om 

biopolitik, bliver det muligt at se idrætslivet som en bestemt biosfære, hvori pædofili og overgreb 

skal elimineres. Den pædofile udgør en trussel mod børnene og livet i idrætten, og det er derfor 

nødvendigt, at DIF leder de enkelte klubber til at lede deres ansatte på en bestemt måde. Derfor 

tildeler DIF de enkelte klubber og deres ansatte et ansvar for at forebygge seksuelle overgreb mod 

børnene i deres klubber: 
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“Vi har alle – også frivillige i idrætslivet – ansvar for at beskytte børn og unge mod 

seksuelle overgreb.  Og vi har et ansvar for, at idrætsforeningen fortsat er det sted, hvor trænere, 

instruktører, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab” (Bundgaard m.fl., 

2010: 2). 

Vi ser her, hvordan DIF uddelegerer ledelsesansvaret, således alle voksne, der er i 

idrætslivet, har pligt til at forebygge overgreb. DIF beskriver i deres vejledningsmateriale, hvordan 

klubberne på bedst mulig vis kan forebygge dette: “Bedste forebyggelse er – som nævnt – gode 

spilleregler for omgangen med hinanden samt åbenhed om, hvad man gør. Det bør være naturligt i 

enhver klub, at man kan give gensidig vejledning om, hvad der er god skik og brug i klubben” (ibid: 

9). Seksuelle overgreb bliver en problemstilling, der stiller krav til klubbernes forebyggende ledelse 

gennem udarbejdelse af “spilleregler” og retningslinjer for, hvordan trænere, frivillige og 

instruktører er sammen med børnene/de unge i klubben. DIF opererer altså med en biopolitisk 

tilgang til ledelsen af klubberne. DIF intervenerer i den omgang, der er mellem børn og voksne i 

idrættens biosfære, herunder hvordan relationen mellem børn og træner må udspille sig, og hvordan 

man som træner må opføre sig. I det følgende citat kan vi få et skarpere blik for hvem, der begår 

overgreb i klubberne: 

“Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet 

tankeløshed til bevidste handlinger udført af pædofile. En pædofil er en person, der føler sig 

tiltrukket af børn og som søger at blive seksuelt tilfredsstillet hos børn. Oftest er den pædofile en 

mand, men der findes også pædofili blandt kvinder. Pædofile findes i alle samfundslag, og deres 

trang afspejles i deres tanker, fantasier, ønsker og handlinger. Nogle pædofile accepterer deres 

afsporede seksualitet og ser den som en naturlig del af deres selvopfattelse. Det vil sige, at de finder 

deres ønsker og handlinger rimelige, og de mener, at resten af samfundet tager fejl i fordømmelsen 

af den pædofile trang. Andre pædofile skammer sig over deres seksualitet, og føler skyld og angst 

over trangen. En del udlever af den grund aldrig deres seksualitet aktivt” (ibid: 2). 

I citatet opstår der to distinktioner. Den første distinktion, der træder frem, er distinktionen 

mellem ubevidste krænkelser og bevidste krænkelser udført af pædofile. Det er en distinktion, der 

handler om hvem, der krænker. Der er to typer af krænkere. Den ene type krænker er et individ, der 

ubevidst kommer til at krænke et barn. Denne har ikke haft intentionen om at krænke, men er 

kommet til at overskride barnets grænser grundet tankeløshed. Den anden type er den pædofile 

krænker. Denne krænker søger bevidst en seksuel tilfredsstillelse hos børn. Den pædofile krænker 

er farlig, idet denne bevidst krænker børn og kan være hvem som helst. Pædofilien er nemlig ikke 
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nem at identificere, idet pædofilien viser sig i alt fra den pædofiles tanker til handlinger. Det er altså 

to ganske forskellige typer krænkere, hvorfor en krænkelse/et overgreb kan have forskellig karakter: 

“Overgrebene spænder vidt. Fra voldtægt og sadistisk magtanvendelse til blufærdighedskrænkelse, 

seksuel chikane med sjofle bemærkninger og nærgående blikke” (Bundgaard m.fl., 2010: 8). Hvad 

end der er tale om nærgående blikke eller voldtægt, er det altså et overgreb. Dennes distinktion og 

anskuelse af hvad et overgreb er, har den effekt, at alle kan komme til at krænke et barn, uanset om 

det er hensigten eller ej. Derved er alle voksne potentielle krænkere og potentielle pædofile, der 

udgør en fare for børnene i klubberne. Man behøver altså ikke være pædofil for at være en potentiel 

krænker. Den anden distinktion, der opstår i det lange citat, er en distinktion mellem den pædofile, 

der accepterer sin afsporede seksualitet, og den pædofile, der skammer sig over sin seksualitet. Er 

man en pædofil, der føler skyld og skam over lysten til børn, begår man ikke nødvendigvis 

overgreb. På den modsatte side af distinktionen er den farlige pædofile. Den farlige pædofile er et 

individ, der bevidst udlever sin seksualitet og mener at det er dennes ret. Der opstår i 

kommunikationen en distinktion mellem den farlige pædofile, der bevidst udlever sin seksualitet på 

børn, og den skamfulde pædofile, der ikke udlever sin seksualitet på børn. 

Vi ser altså to forskellige distinktioner, som har forskellige effekter. Den første distinktion 

skaber alle voksne som potentielle krænkere, der enten bevidst eller ubevidst overskrider børns 

grænser. Den anden distinktion skaber en opdeling mellem farlige pædofile og ufarlige pædofile. 

Det er to distinktioner, der former den farlige kategori; individer der seksuelt krænker børn. Den 

første distinktion udvider den farlige kategori ved at inddrage alle voksne, idet alle voksne 

potentielt krænker børn bevidst eller ubevidst. Den anden distinktion indsnævrer den farlige 

kategori ved at opdele pædofile i en farlig og ufarlig kategori der hhv. begår overgreb og ikke begår 

overgreb. Denne udvidelse og indsnævring af den farlige kategori former krænkere og pædofile på 

en særlig måde. Det er ikke alle pædofile, der udgør en trussel mod idrætslivet eller børn, og det er 

ikke nødvendigvis en pædofil, der krænker. Krænkeren kan være alle, der bevidst eller ubevidst 

overskrider et barns grænser.  

Alle trænere kan altså potentielt komme til at krænke et barn uanset om det har været 

trænerens intention eller ikke. Det beskrives således: “Nogle voksne er desværre ikke egnede som 

rollemodeller for børn. Derfor kan der opstå situationer, hvor børn og unge udsættes for ubevidste 

krænkelser eller i værste fald bevidste krænkelser af seksuel karakter” (ibid: 3). Trænere osv. kan 

bevidst og ubevidst komme til at krænke et barn og kan tillige blive objekt for mistænkeliggørelse. 

Derved bliver de forebyggende spilleregler til et vigtigt redskab, idet retningslinjer kan synliggøre 
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og angive norm til relationen mellem træner og barn. Ved at tydeliggøre retningslinjerne for 

klubbens politik for relation mellem barn og træner bliver denne praksis mere gennemsigtig. I det 

følgende citat fremgår DIF’s normgivende funktion: 

 “(...) selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig 

acceptable. Smækkys på munden bør overlades til forældrene. Og mandlige trænere skal holde sig 

fra pigernes omklædningsrum. Grænserne kan imidlertid være flydende. Derfor er det en god idé, at 

klubben diskuterer, hvor grænsen for kropskontakt går og finder frem til en etisk fællesnævner. Må 

en træner gå i bad sammen med børnene? Hjælpe til med påklædningen? Fortælle frække 

vittigheder i omklædningsrummet? Kommentere den unges fysiske udvikling osv.?” (Bundgaard 

m.fl., 2010: 3). 

Generelt bliver ledelsen normgivende for relationen mellem træner og barn. Her træder det 

normale frem i afgrænsningen af det unormale. Det er ikke normalt at træneren kysser børnene, 

berører deres skridt eller bryster, det er ikke normalt for mandlige trænere at være i pigernes 

omklædningsrum. Derved opstår den normale relation mellem træner og barn som en relation, der 

er præget af en fysisk distance, ift. berøring af kønsdele og kys, og det er en relation, der er kræver 

en opdeling mellem mandlige trænere og piger. Derudover opfordrer DIF klubberne til selv at 

udforme yderligere regler til at lede relationen mellem træner og barn i de enkelte klubber. DIF 

skriver at supplerende regler eksempelvis kan være: “Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. 

Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Nye trænere skal ikke fra starten have 

eneansvar for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes (...)” (ibid: 4). 

Sådanne supplerende regler er også med til at danne normen for normalt og korrekt samvær træner 

og børn imellem i de danske idrætsklubber. En klar norm for samværet mellem ansatte og børn 

fremstår som essentielt for forebyggelsen af seksuelle overgreb mod børn. Forebyggelsen er tosidet; 

på den ene side er formålet at forebygge seksuelle overgreb på børn, og på den anden side er 

formålet at forhindre, at “ (...) klublivet inficeres af mistænksomhed, der forhindrer de mange 

frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere idræt og formidle glæde og 

fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, som dyrker idræt” (ibid: 2). 

Det første formål, forebyggelse af overgreb mod børn, gør forebyggelse til en ledelse af 

risikoen for, at der sker seksuelle overgreb på børn i klubberne. Forebyggelse træder frem som en 

form for ledelse, der kan forhindre, at der sker seksuelle overgreb på børn begået af både den 

ubevidste krænker og den bevidste pædofile krænker.  
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Denne forebyggende ledelse realiseres i retningslinjer: “Levereglerne tjener to vigtige formål: Det 

bliver tydeligt for alle, hvilke regler, der gælder. Og den enkelte træner bliver mere opmærksom 

både på sin egen og andres opførsel” (Bundgaard m.fl., 2010: 6). Det er altså retningslinjer, der 

hjælper den ubevidste krænker ved at vejlede denne i, hvordan man er sammen med børnene/de 

unge i klubben på en normal måde. Gennem tydelige regler og bevidsthed omkring relationen 

mellem træner og barn kan mange af de ubevidste overgreb angiveligt forhindres, og det bliver 

dertil nemmere for trænerne at identificere de bevidste pædofile overgreb. Forebyggelse gennem 

retningslinjer er en ledelse, der søger at lede den ubevidste krænker og den pædofile krænker, men 

som ender med at lede alle i klubberne. Derved kommer relationen mellem alle trænere og børnene 

i klubberne under øget biopolitisk ledelse i form at regler og retningslinjer. 

Det andet formål om at forhindre, at klublivet bliver inficeret af mistænksomhed, gør 

forebyggelse til en ledelse, der handler om at beskytte trænerne og derved klubberne mod 

beskyldninger om overgreb og mistænkeliggørelse. DIF beskriver i vejledningsmaterialet, at 

seksuelle overgreb mod børn oftest udspiller sig i familierne, og at antallet af seksuelle overgreb i 

idrætsforeninger er få: “I en undersøgelse fra 2008 fortalte 7 unge ud af 4.000 adspurgte 9. klasses 

elever, at de havde været udsat for en seksuel situation/seksuelt overgreb med en træner fra deres 

idrætsforening. Det svarer til ca. 0,2 % af de adspurgte” (ibid: 8). Det er altså en lille andel af 

overgreb mod børn, der finder sted i idrætsforeningen. Alligevel fremstår det nødvendigt at lede 

yderligere på klubberne og skabe flere retningslinjer og politikker for arbejdet i klubberne. Denne 

nødvendighed begrundes i, at man fra DIF’s side vil hjælpe klubberne med at undgå beskyldninger 

om overgreb og mistænkeliggørelse. Dette formål beskrives flere gange i materialet. To eksempler 

lyder som følgende: ”Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren 

og instruktøren ikke tør røre børnene” (ibid: 3) og “Klubbens og idrættens troværdighed bliver 

styrket, hvis I som klub tilkendegiver jeres holdninger og værdier i form af et sæt leveregler for hele 

klubbens virke. Og jævnligt informerer forældre og børn om disse leveregler” (ibid: 6). Vi ser her, 

hvordan fokus i kommunikationen skifter fra at være på børnenes velbefindende til at være på 

trænernes og klubbernes gode ry og rygte.  
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Ledelses- og handlingsrum 

Ledelsesrummet er formet af den politiske viden og en biopolitisk magtudøvelse. Kombinationen af 

de to skaber den pædofile som to forskellige subjekter; den farlige pædofile og den skamfulde 

pædofile. Det er dog ikke blot den farlige pædofile, DIF søger at lede på, men også den ubevidste 

krænker. Alle trænere kan være en ubevidst krænker/pædofil krænker, der vil begå overgreb mod 

børnene i klubben. Det er altså en risikoledelse vi møder i DIF’s vejledningsmateriale: en ledelse af 

risikoen for overgreb mod børn og risikoen for at idrætslivet bliver mistænkeliggjort. Det skaber et 

bredt ledelsesrum, idet ledelsen i klubberne netop handler om at lede krænkeren før krænkelsen er 

begået. Ledelsesrummet bredes ud, og det handler ikke kun om at lede den farlige pædofile, men 

også alle andre ansatte i klubben, idet de alle er potentielle krænkere og objekter for 

mistænkeliggørelse, en mistænkeliggørelse, der truer livet i idrætten. Herved udbredes 

ledelsesansvaret ligeledes, således alle voksne i idrætslivet har et ansvar for, at overgreb ikke finder 

sted, og at livet i idrætten ikke ødelægges af beskyldninger og mistænkeliggørelse. Alle tildeles 

altså et handlingsrum baseret på ansvar og underlagt retningslinjer og regler.  

Diskussion 

I det følgende vil vi præsentere specialets diskussion. I diskussionen vil vi følge op på de resultater, 

vi fandt frem til i analysen. Analysen af de forskellige ledelsespraksisser har vist, hvordan ledelsen 

af pædofile kombinerer magt og viden på forskellige måder. Vi har set, hvordan ledelsen trækker på 

forskellige vidensformer som politik, ret, pædagogik, psykologi, psykiatri og medicin, og anvender 

de forskellige magtformer; pastoral-, bio-, suveræn- og disciplinærmagt. De forskellige 

kombinationer af videns- og magtformer sætter forskellige rammer for, hvordan den pædofile 

træder frem som subjekt, og hvilket ledelses- og handlingsrum der muliggøres på baggrund heraf. 

Med udgangspunkt i disse resultater vil vi nu diskutere, hvad det gør ved ledelsen. Således hjælper 

diskussion os med at besvare anden del af problemformuleringen: “hvilke konsekvenser har det for 

ledelsen af den pædofile?” 

I diskussionen af hvilke konsekvenser der foreligger ledelsen af den pædofile, vil vi, som 

beskrevet i læsevejledningen, perspektivere til relevante undersøgelser, tekster og tal, som kan 

hjælpe os med at diskutere konsekvenserne for ledelsen. ‘Ledelsen’ dækker her over den, der leder 

(de forskellige ledelsespraksisser), den der ledes på (den pædofile) og de anordninger, der ledes 
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gennem (eksempelvis forbud, rådgivning, kastration osv.). Nedenfor finder læseren en disposition 

over diskussionens afsnit: 

 

Den kontingente fremstilling af den pædofile: Vi vil indlede diskussionen med at diskutere, 

hvilke konsekvenser det har for ledelsen, at den pædofile bliver fremstillet som forskellige subjekter 

i de forskellige ledelsespraksisser. 

 

Straf eller behandling: I dette afsnit diskuteres hvilke konsekvenser, der foreligger ledelsen af den 

kontingente pædofile, når han/hun ledes gennem distinktionen overgreb/ikke overgreb. 

 

En lammet ledelse: Heri vil vi kigge nærmere på, hvilke udfordringer den enkelte ledelsespraksis 

møder som følge af modsatrettede fremstillinger af den pædofile. 

 

Et barn i nød: Afsnittet indeholder en opfølgning på en konkret distinktion vi fandt frem til i 

analysen; distinktionen mellem den voksne kontra den unge pædofile. Herved diskuteres det, hvad 

den aldersbetingede ledelse har af konsekvenser for den, der ledes på. 

 

En diskvalificeret borger: Afsnittet indeholder en diskussion af, hvordan den pædofile 

diskvalificeres som borger, og hvilken betydning det har for ledelsen af ham/hende. 

 

Kemisk kastration: I forlængelse af ovenstående afsnit diskuteres det, hvordan den 

diskvalificerede pædofile afføder en forhandlende ledelse, der sætter den pædofiles kropslige frihed 

på spil. 

 

En paradoksal løsning: Her samler vi op på de to foregående afsnit, hvorved vi vil diskutere, 

hvilke konsekvenser disse ledelser har for det overordnede formål om at forebygge recidiv 

kriminalitet blandt pædofile. 

 

En risikoledelse: I dette afsnit diskuterer vi, hvilken konsekvens fremstillingen af den pædofile 

som en risiko har for ledelsen. 
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Inficeret med mistænksomhed: Vi vil diskutere, hvilke konsekvenser risikoledelsen har for 

ledelsen i institutioner og idrætsforeninger og generelt for relationen mellem børn og voksne. 

 

En forbudt seksualitet: I dette afsluttende afsnit vender vi tilbage til vores indledning, 

problematiseringen af seksualitet; den forbudte seksualitet. Vi vil her diskutere, hvordan det ikke 

blot er den pædofiles handlinger, der gøres forbudt, men hele hans/hendes seksualitet, og hvilke 

konsekvenser det har for samfundets ledelse af den pædofile. 

Den kontingente fremstilling af den pædofile 

Det overordnede og mest dominerende resultat af specialets analyse er, at fremstillingerne af den 

pædofile er mange, hvorfor vi her finder frem til, at fremstillingen af den pædofile er kontingent. 

Det er denne kontingente fremstilling, der danner rammen for diskussionen, idet den kontingente 

fremstilling skaber forskellige konsekvenser for ledelsen af den pædofile. 

De forskellige delanalyser har vist os, hvordan den pædofile som ledelsesobjekt er 

differentieret ud i forskellige ledelsespraksisser i samfundet i alt fra politiske handlingsplaner og 

offentlige behandlingstilbud til strafferet. Den pædofile er altså et uddifferentieret problem, der 

formes som forskellige subjekter i de forskellige ledelsespraksisser. Analysen af de forskellige 

ledelsespraksisser har vist os, at den pædofile konstrueres som en kriminel, en forræder, en trussel 

mod samfundet, en biologisk syg, en psykisk syg, et barn der råber om hjælp, en fremmed, en 

kendt, en kollega osv., altså kontingente konstruktioner, som afhænger af hvilken viden og magt, 

der præger fremstillingen. De forskellige konstruktioner indeholder bestemte sandheder om, 

hvordan den pædofile bør ledes. Den psykisk syge pædofile behøver terapi og rådgivning, den 

kriminelle pædofile skal fængsles og underlægges forbud, og den biologisk syge pædofile skal 

medicinsk kastreres. Det er en forskelligartet ledelse, der opererer med forskellige 

meningsfuldheder om, hvordan den pædofile problematiseres, og hvordan ‘problemet’ håndteres. I 

det følgende vil vi kigge nærmere på, hvordan den pædofile går fra at være objekt i en type 

ledelsespraksis til at være objekt i en radikalt anderledes ledelsespraksis, og hvilke konsekvenser 

det har for ledelsen af ham/hende. 
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Straf eller behandling 

Den kontingente fremstilling af den pædofile kommer særligt til udtryk i de ledelsespraksisser, der 

former den pædofile som syg kontra ledelsespraksisser, der former den pædofile som kriminel. Det 

har afgørende betydning for den pædofiles handlingsrum, om denne bliver opfattet som et subjekt 

med en sygelig seksualitet, der har et behandlingsbehov eller et kriminelt subjekt, der skal 

sanktioneres. Skiftet mellem de to ledelser er styret af en distinktion; en distinktion der er betinget 

af den pædofiles handlinger. Derfor vil vi i det følgende diskutere hvilke konsekvenser, det har for 

ledelsen af den pædofile, om denne har handlet på sin seksualitet eller ej. 

Den skarpe opdeling mellem den pædofile, der har handlet på sin seksualitet, ved 

eksempelvis at begå et seksuelt overgreb på et barn eller forbruge børneporno, og den pædofile, 

som ikke har handlet på sin seksualitet, er en opdeling, vi har set gentagne gange i analysen. Det er 

en opdeling, der afgør, om den pædofile har mulighed for at opsøge hjælp og rådgivning hos 

eksempelvis Bryd Cirklen eller Sexologisk Klinik på Rigshospitalet (Justitsministeriet & 

Socialministeriet, 2003: 49), eller om den pædofile underlægges en suveræn- og biopolitisk 

magtudøvelse i form af eksempelvis fængselsstraf og forbud. Det er altså en opdeling af pædofile 

mellem overgreb/ikke overgreb, som får en afgørende betydning for den pædofiles handlingsrum. 

Den pædofile, der ikke har begået overgreb, er på den positive side af distinktionen (ikke-

overgrebssiden), og han/hun kvalificerer sig derfor til at modtage hjælp og behandling af 

samfundet. Her er den pædofiles handlingsrum åbent og den pædofile fri til at søge hjælp; en hjælp 

der udspiller sig i et ‘produktivt’ rum, hvori hans kapaciteter kan opbygges (kapacitet til at 

kontrollere sin seksualitet). Ledelsen ændrer sig dog markant, hvis den pædofile handler på sin 

seksualitet og involverer et barn i seksualiteten. Begår den pædofile overgreb mod et barn, placeres 

den pædofile på den negative side af distinktionen (overgrebssiden), hvorved den pædofile bliver 

kriminel og objekt for straffelovens ledelse. I denne ledelse kvalificerer den pædofile sig ikke 

længere til samfundets åbne rådgivningstilbud, men bliver et kriminelt subjekt, som samfundet har 

ret til at straffe og fratage rettigheder, hvorved den pædofiles handlingsrum indsnævres. 

Det er altså meget forskellige konstruktioner af det pædofile subjekt, og det er meget 

forskellige ledelser, den pædofile møder, alt efter hvilke sider af distinktionen denne placeres på. 

Når den pædofile er blevet en kriminel, har det nogle særlige konsekvenser for den, der bliver ledet. 

Den pædofile fremtræder ikke længere som et menneske, der på baggrund af en psykisk lidelse, har 

brug for psykiatrisk og sexologisk hjælp til at kontrollere sine svære og tyngende tanker. Det bliver 

tydeligt, at den pædofiles handlinger er afgørende for hvilken sandhed, der skabes om ham/hende. 
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Det er sandheder, som formes af meget forskellige vidensformer, der danner rammen for forståelsen 

af hhv. den syge og den kriminelle pædofile. Vi vil mene, at den psykiatriske viden og pastorale 

magtudøvelse, som den pædofile møder i ledelsen ved Bryd Cirklen, i udgangspunktet opererer med 

en sandhed, der modstrider den retslige viden og suveræne magtudøvelse i Justitsministeriets 

ledelse. Hvis det antages, at den pædofile lider af en diagnose, der bevirker, at han/hun har seksuelt 

lyst til børn, er det næppe en diagnose, der forsvinder eller bliver mindre udtalt af at sidde fængslet 

eller blive underlagt forbud og overvågning. Hvis det derimod antages, at den pædofile er en 

gerningsmand, der skal sanktioneres, vil man ikke have tilbøjelighed til at anskue den enkelte 

pædofile som en syg borger, hvis helbred og trivsel man bør højne. Det er i stedet samfundets 

sikkerhed og velfærd, der ledes ud fra, hvorfor den pædofile skal udelukkes fra samfundet via 

længere fængselsstraf eller livslangt fængsel gennem forvaring, som vi så i Anklagemyndighedens 

årsberetning. Den pædofile er altså omgivet af vidt forskellige rationaler i ledelsen af ham/hende 

afhængigt af hvilken side af distinktionen, der ledes gennem. 

Det er tydeligt, at det er overgrebs-elementet, der bliver den sidste og afgørende faktor for 

fremstillingen og ledelsen af den pædofile. Hvorfor bliver dette til den afgørende faktor? Som vi 

indledte specialet med, ligger der en bestemt status i ’barnet’, herunder en vis forståelse af barnet og 

seksualitet. Børn anskues som skrøbelige og uskyldige væsner, der skal skærmes og beskyttes fra de 

voksnes seksualitet. Det kan diskuteres, om det er dette syn på barnet, der spiller ind i den ledelse, 

der møder den pædofile, som har begået overgreb mod et barn. Der er nu et særligt offer involveret i 

seksualiteten; et offer samfundet har kært. For barnets og samfundets skyld skal den pædofile 

spærres inde, således at han/hun ikke længere udgør en trussel. Således omplaceres den pædofile i 

en retslig viden, hvori det individuelle og psykologiske aspekt fjernes. Men er det ikke netop når 

den pædofile har handlet på sin seksualitet, at han/hun er virkelig ‘syg’? Er det ikke særligt vigtigt 

at få den pædofile i behandling? Det er spørgsmål, hvis svar afhænger af, hvilken viden man taler 

fra. Fremstillingen af den pædofile som et kriminelt subjekt, der udgør en trussel mod samfundets 

ve og vel, har den konsekvens, at man ikke leder den pædofile ud fra dennes diagnose; den pædofile 

‘mister’ sin diagnose som psykisk syg. Det bliver en ledelse, der udøver suveræn- og biopolitisk 

magt på en sædelighedsforbryder, der skal straffes for sine forbrydelser. Forbryderen lider således 

ikke af en diagnose, der skal behandles, men bliver til en risiko, der skal minimeres, således livet i 

befolkningen kan opretholdes, vedligeholdes og optimeres. Således ser vi, hvordan den kontingente 

fremstilling af den pædofile har konsekvenser for ledelsen, idet den pædofile konstrueres så 

forskelligt, at ledelser af den pædofile ikke kan arbejde sammen og supplere hinanden. Ledelsen af 
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det psykisk udfordrede subjekt og ledelsen af det kriminelle subjekt er to ledelser, som udelukker 

hinanden.  

En lammet ledelse 

I det følgende vil vi kigge nærmere på endnu et eksempel, hvor en ledelse udelukker en anden som 

konsekvens af en kontingent fremstilling af den pædofile. I ledelsespraksissen ‘Police2Peer’ bliver 

den pædofile fremstillet som både et psykisk sygt subjekt og et kriminelt subjekt. Police2Peer er 

altså et eksempel på en ledelse, der opererer med to fremstillinger af den pædofile på én gang. Vi vil 

i dette afsnit diskutere hvilke konsekvenser det har for ledelsen, herunder den pædofiles 

handlingsrum. 

Police2Peer leder den pædofile som et retsligt subjekt, nærmere betegnet en 

sædelighedskriminel, der kan idømmes fængselsstraf for sit ulovlige forbrug/deling af 

børnepornografisk materiale på internettet. I straffeloven kriminaliseres den, der forbruger og/eller 

deler materiale på internettet, der involverer seksuelt misbrug af børn, med fængselsstraf mellem 2 

og 6 år (Straffeloven, § 226-227). Police2Peer refererer til og håndhæver lovgivningen, og leder 

herved den pædofile forbruger af børneporno som et kriminelt subjekt, der har begået en 

lovovertrædelse. Police2Peer fremstiller samtidig den pædofile som et psykisk sygt subjekt med en 

diagnose ved at henvise til rådgivningstilbuddet Bryd Cirklen. Vi ved fra analysen, at Bryd Cirklen 

arbejder indenfor den psykiatriske vidensform, som betyder, at pædofili træder frem som ”(...) en 

diagnostisk betegnelse for mennesker, hvis primære seksuelle målgruppe er børn (...)” (Bryd 

Cirklen b). Pædofili er her en diagnose, der kræver behandling, således den enkelte pædofiles 

livskvalitet højnes (Bryd Cirklen a). 

Police2Peers ledelse trækker altså på psykologisk og retslig viden, som skaber to forskellige 

subjekter. Det kan derfor siges at være en ledelsespraksis, der opererer med en tosidet anskuelse af 

den pædofile, hvori den pædofile både har en kriminel og en syg seksualitet. Konsekvensen ved 

denne fremstilling er, at den pædofile både bliver ledelsesobjekt for en potentiel retsforfølgelse, 

med et snævert handlingsrum, og psykologisk behandling, med et åbent handlingsrum. Det er to 

vidt forskellige handlingsrum, den pædofile får tilbudt. Den tosidede anskuelse har ikke kun 

konsekvenser for den pædofiles handlemuligheder, men også for selve ledelsesrummet. 

Police2Peer er en ledelsespraksis, der dannes indenfor to vidensformer (psykologi/ret), der 

kolliderer med hinanden og i sidste ende udelukker hinanden. Den pædofile forbruger af 

børneporno opfordres til at søge behandling hos Bryd Cirklen samtidig med, at han/hun trues med at 
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blive retsforfulgt. Vi ved fra analysen af Bryd Cirklen, at dette er et behandlingstilbud til mennesker 

med seksuelle tanker om børn, der ikke har begået overgreb mod børn, men som ønsker hjælp til at 

kontrollere sine tanker. Men hvis den pædofile retsforfølges som resultat af Police2Peer indsatsen, 

kan denne potentielt fængsles i 2 til 6 år. Dette konflikter med Bryd Cirklen, idet tilbuddet ikke er 

tilgængeligt for pædofile, der er indsat i fængsel, hvorfor den pædofile potentielt ikke kan søge den 

hjælp, ledelsen selv opfordrer til. Konsekvensen af dette er, at ledelsen i Police2Peer bliver lammet, 

fordi det bliver uklart, om den pædofile har en sygelig eller kriminel seksualitet og hvilken af 

seksualiteterne, der ledes på. Det er en ledelsespraksis, der gennem ledelse af begge seksualiteter 

forsøger at forebygge seksuelt misbrug af børn på internettet. Den forebyggende ledelse varierer 

dog alt efter, hvilken viden og magt man forebygger indenfor, som vi også så i det førnævnte 

diskussionsafsnit ‘Straf eller behandling’. Om den pædofile er syg eller kriminel har vidtgående 

konsekvenser for, hvilke rationaler der styrer forebyggelsen, og hvordan ledelsen når i mål med 

den. Når Police2Peer lader sin ledelse forme af den meget forskellige viden om den pædofile, bliver 

det diffust hvilken viden den pædofile egentlig bliver objekt for, og dermed hvilken ledelse denne 

bliver objekt for. Den pædofile ved altså ikke, om denne bliver retsforfulgt og derved heller ikke, 

om Bryd Cirklen er en reel behandlingsmulighed. Kombinationen af magt og viden bevirker at 

ledelsesrummet i Police2Peer lammes, idet den ene ledelse udelukker den anden. 

Et barn i nød 

I dette afsnit følger vi op på den distinktion, der i analysen trådte frem mellem den voksne pædofile 

og den unge pædofile. Heri diskuteres hvilken konsekvens distinktionen har for ledelsen. 

Den kontingente fremstilling af den pædofile udspiller sig i distinktionen mellem den 

voksne pædofile og den unge pædofile. I analysen af Janus Centrets ledelse så vi, at alder er en 

afgørende faktor for, hvilket subjekt der konstrueres. Hos Janus Centret leder man på børn, der har 

seksuelt grænseoverskridende adfærd, nemlig børn i nød, som har brug for hjælp (Holmboe, Jensen 

& Mørch, 2005: 10). Et barn der begår seksuelle overgreb mod et andet barn, er i Janus Centrets 

optik ikke pædofil, men træder i stedet frem som et barn med en adfærdsmæssig afvigelse. Børnene 

betegnes ikke som pædofile, idet de netop er børn, typisk i alderen 13-15 år, og derfor ikke 

kvalificerer sig til en pædofilidiagnose (Holmboe m.fl., 2005: 11). Denne skelnen mellem hvem der 

begår overgreb på baggrund af alder, anerkender Bryd Cirklen, som henviser til Janus Centret under 

overskriften: “Hvis du er under 18 år” (Bryd Cirklen h). Bryd Cirklen og Janus Centret belyser to 

forskellige perspektiver på pædofili, hvoraf det er alderen hos den, som har de seksuelle tanker om 
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børn, der afgør perspektivet. I Janus Centrets perspektiv fremstilles barnet, der har begået et 

seksuelt overgreb, som et ungt menneske med en grænseoverskridende seksuel adfærd, og i risiko 

for at etablere en seksuel fejludvikling. Herved bliver barnet objekt for en ledelse, der forsøger at 

normalisere dennes adfærd og udvikling. Janus Centrets ‘barnet i nød’ fremstilling resulterer altså i 

en særlig type ledelse, der har til formål at hjælpe barnet med at forbedre udviklingen af dennes 

personlighed og seksuelle adfærd. Analysen har vist os, at denne hjælp udformede sig gennem den 

disciplinære eksamen, hvorved den unge underkastes en produktiv magt, forstået på den måde, at 

Janus Centrets magtudøvelse har til formål at opbygge handlingskapaciteter og egenskaber hos den 

unge. Denne ledelse er baseret på en tiltro til, at den unge via hjælp og støtte kan blive en voksen 

med en sund og ‘normal’ seksualitet og adfærd. Der er altså en væsentlig forskel i den ledelse, den 

unge bliver objekt for, og den ledelse, den voksne bliver objekt for. Det er netop vigtigt for Janus 

Centret at fastholde et børne/unge perspektiv og ikke anvende behandlingsmodeller fra voksne 

seksualkrænkere (Holmboe m.fl., 2005: 10). Adskillelsen mellem den voksne kontra den unge har 

den konsekvens, at ledelsen opererer med forskellige hhv. faste/flydende forståelser af den, som 

begår overgreb; en fast forståelse (diagnose) og en flydende forståelse (adfærd). Den voksne 

pædofile træder frem som et subjekt med en diagnose; en diagnose der fremstår som en mere fast og 

statisk del af den pædofile, som denne ikke kan ‘kureres’ for (Bryd Cirklen b). Den unge ‘pædofile’ 

træder derimod frem som et mere dynamisk subjekt, hvis adfærd man kan korrigere og normalisere, 

netop for at undgå at den unge etablerer en seksuel fejludvikling eller får fastlagt et 

overgrebsmønster (Holmboe m.fl., 2005: 9). Pædofilien træder altså frem som en mere permanent 

og statisk del af den voksne, og den voksne ledes derfor med henblik på at kontrollere fremfor at 

kurere pædofilien - en fremstilling der kan udfordres. Det kan diskuteres hvorvidt den voksne 

pædofile blot er en ‘voksen i nød’, som har brug for selvsamme hjælp og rådgivning, som den unge 

får tilbudt. Fremstillingen og distinktionen mellem den voksne kontra den unge er dog ikke 

tilfældig. De to udspringer nemlig af den bestemte adfærds- og udviklingspsykologiske viden, som 

ledelsespraksissen trækker på, en viden som skelner mellem den ‘løse’ adfærd hos barnet og den 

‘faste’ adfærd hos den voksne. Det er netop denne særlige viden, der gør, at barnet anses som 

værende i en unik udviklingsfase, der muliggør Janus Centrets ledelse af hans/hendes identitet og 

personlighedsudvikling (ibid: 10). Derimod fremstår den voksne som et individ, hvis identitet og 

personlighed allerede er udviklet, og derfor er den grænseoverskridende adfærd nu en 

pædofilidiagnose. Dette tydelige skel mellem ledelsespraksisser der leder på den unge, og 

ledelsespraksisser der leder på den voksne, skaber udfordringer for ledelsen. Vi vil her 
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perspektivere til Sundhedsstyrelsens undersøgelse: “Undersøgelse af muligheder for at styrke 

indsatsen til mennesker med pædofile tanker” fra 2019. Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver overgangen 

fra barn til voksen problematisk, idet der ikke findes nogen behandlingsforløb tilsvarende Janus 

Centret efter barnet er fyldt 18 år. Efter barnet er fyldt 18 år, kan denne ikke længere modtage 

behandling ved Janus Centret, også selvom behandlingen vurderes nødvendig: “(...) et barn som 

bliver 18 år og har en bekymrende eller krænkende adfærd, og som burde indgå i eller på sigt indgå 

i et behandlingsforløb, så er der lige nu ikke en praksis herfor” (Sundhedsstyrelsen, 2019: 41). I 

stedet skal barnet nu gennem sin egen læge henvises til et voksenbehandlingstilbud (ibid). Der er 

altså en skarp opdeling mellem voksne og børn, som forhindrer Janus Centret i at lede 18-årige, 

selvom det anses nødvendigt. Konsekvensen for den, der bliver ledet, er, at denne, ved overgangen 

til Bryd Cirklen, nu behandles som et individ med en diagnose; en diagnose som ikke kan 

helbredes. 

Distinktionen mellem den unge kontra den voksne har konsekvenser for hvem, der tilskrives 

et ansvar og dermed, hvordan der ledes på subjektet. Den unge, som endnu ikke er myndig og 

derfor stadig er et barn, træder frem som et ‘uskyldigt’ subjekt i nød, som man skal hjælpe gennem 

behandling af den bekymrende adfærd. Det er her samfundet, der tager et ansvar for at hjælpe det 

udsatte barn, idet barnet henvises til Janus Centrets behandling gennem sociale myndigheder (Janus 

Centret b). Barnet tilskrives altså ikke et eget-ansvar for sine seksuelt grænseoverskridende 

handlinger, idet handlingerne er et udtryk for, at barnet er i nød, og barnet tilskrives derfor ligeledes 

ikke et ansvar for at opsøge hjælp. Den voksne pædofile forventes derimod at kunne tage ansvar for 

ikke at handle på sin diagnose, og han/hun har selv ansvaret for at søge den fornødne hjælp til at 

håndtere og kontrollere sin diagnose. 

 Hvor gammel den pædofile er og derved om denne tilskrives et ansvar eller ej for sine 

handlinger, har vidtgående konsekvenser for hvilken viden og magt, denne bliver objekt for. Den 

voksne pædofile, som dyrker sin seksualitet, og derved ikke har påtaget sig ansvaret for at søge 

hjælp til at kontrollere sin seksualitet, kan underlægges en suveræn magtudøvelse i form af en 

domstol. Sådan forholder det sig som sagt ikke for den unge pædofile, som i stedet får tilbudt 

behandling. Det er altså to forskellige vidensformer (psykologi/ret), den unge og den voksne bliver 

objekt for efter et seksuelt overgreb. Det har vidtgående konsekvenser, for den, der bliver ledet, om 

denne bliver ledet som et ansvarsløst barn eller som en ansvars pligtig voksen, idet dennes 

handlingsrum enten er åbent eller lukket. Distinktionen mellem barn og voksen og dermed ansvar 
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og ikke-ansvar, har konsekvenser for hvilke ledelsesanordninger, der ledes gennem - individuelt 

psykologisk behandlingsforløb eller fængselsstraf. 

En diskvalificeret borger 

I det følgende diskuteres hvordan den pædofile har brudt med sin samfundskontrakt, og hvilken 

konsekvens det har for ledelsen. 

Den pædofiles brud med sin samfundskontrakt ses særligt i straffelovens ledelse af den 

pædofile. Analysen af straffeloven viste os en tydelig suveræn magtudøvelse gennem det ulige 

magtforhold mellem den pædofile og domstolen; et asymmetrisk magtforhold hvori alle 

rettighederne er placeret på domstolens side. Den pædofile blev konstrueret gennem retslig viden og 

suveræn magtudøvelse, som et subjekt, der skal fratages sin frihed gennem fængselsstraf som følge 

af lovbrud. Lovbruddet bliver her et brud på den pædofiles samfundskontrakt. I handlingsplanen fra 

2003 konstrueres den pædofile ligeledes som en borger, der har brudt sin kontrakt med samfundet 

som følge af at have begået seksuelt misbrug mod samfundets børn. Den pædofile træder her frem 

som en gerningsmand, som samfundet skal reagere konsekvent og markant over for 

(Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 36). Konstruktionen af den pædofile som en borger 

med en brudt kontrakt, så vi ligeledes i Justitsministeriet og Anklagemyndighedens ledelse. I disse 

ledelsespraksisser fremstilles den pædofile som en borger, der har begået førstegangs 

sædelighedskriminalitet eller gentagen sædelighedskriminalitet; altså et brud på 

samfundskontrakten. Her overgår alle rettighederne til retten som kan sanktionere ham/hende på 

forskellig vis, hvis deres vurdering er, at der er behov for det (Justitsministeriet, 2018: 3).  

 Ovenstående er eksempler på, hvordan den pædofile bliver fremstillet som et subjekt, der 

har brudt med sin samfundskontrakt og derfor ikke længere omfattes af den. Konsekvensen af 

kontraktbruddet er, at den pædofile ledes som en diskvalificeret borger; en diskvalifikation som 

skaber en distinktion mellem den pædofile og resten af samfundet.  Dette muliggør en særlig ledelse 

af den pædofile, hvorved det er muligt at lede på denne selv efter han/hun har afsonet sin straf. 

Vi så i analysen, hvordan fremstillingen af den pædofile i Justitsministeriets initiativer ikke 

kun betinges af den suveræne magtudøvelse. I fremstillingen af den pædofile som et kriminelt 

subjekt, der skal sanktioneres og straffes for sine kriminelle handlinger, så vi også udøvelsen af 

panoptisk og biopolitisk magt. Den panoptiske magtudøvelse er eksempelvis på spil i det uanmeldte 

tilsyn og den biopolitiske magtudøvelse gennem forbuddene. Justitsministeriets udvidede forbud 

omhandlede forbud mod at have kontakt til børn og forbud mod at opholde sig på bestemte 
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geografiske områder. Forbud som disse skaber en stærk distinktion mellem den pædofile og resten 

af samfundet. Distinktionen opretholdes, idet forbuddene kan gøre sig gældende efter afsonet straf 

og ikke kun under prøveløsladelse. Det er tydeligt, hvordan det er diskvalifikationen af den 

pædofile, som berettiger samfundet at straffe ham/hende på denne vis. Særligt i tilfælde hvor den 

pædofile idømmes tidsubegrænset forbud, fungerer forbuddene som en tidsubestemt 

diskvalificering. Lignende så vi hos Anklagemyndigheden, som leder den pædofile gennem den 

tidsubestemte forvaringsdom. Diskvalificeringen er også dét, der berettiger den panoptiske 

overvågnings ledelse, som foreligger den pædofile efter afsonet straf. Det er en ledelse, der 

inkluderer uanmeldte besøg i den pædofiles bolig, overvågning af hans/hendes computer og telefon 

samt deling af information om den pædofile mellem politiet og lokalmiljøet. Ledelsen har til formål 

at skabe en uvished om, hvornår og hvordan den pædofile overvåges; en overvågnings illusion. Den 

pædofile er ikke længere lukket inde i et fængsel, men udgør stadig en trussel mod samfundet, 

hvorfor politiet nu tildeles rettigheder, således myndighederne fortsat kan holde ‘styr’ på dem 

(Justitsministeriet, 2018: 1). Det bliver altså muligt og nødvendigt, at lede den pædofile efter 

han/hun har afsonet sin straf og er blevet løsladt via overvågningsillusionen. Den pædofile er stadig 

en trussel mod samfundet, og derfor lever distinktionen mellem den pædofile og samfundet selv 

efter afsoning af straf. Der kan siges at være tale om en fremstilling af den pædofile som et subjekt, 

der på ubestemt tid er diskvalificeret fra samfundet, hvilket har den konsekvens for ledelsen, at den 

leder på ubegrænset tid. 

Det er netop den tidsubestemte ledelse, der tilsyneladende anses som særlig effektiv i 

straffen af pædofile. Dette betyder, at den pædofile, efter afsonet fængselsstraf, god opførsel og 

overholdelse af de udvidede forbud, ikke kan vide sig sikker på hvornår han/hun ‘slippes’ af den 

biopolitiske- og panoptiske ledelse. Samme gør sig gældende i ledelsen gennem forvaringsdommen, 

idet den ligeledes bruges som en tidsubestemt sanktion, hvor frihedsberøvelsen af den pædofile er 

tidsubestemt. Justitsministeriet er opmærksom på den belastning, en forvaringsdom er for den 

enkelte pædofile (Rigsadvokaten, 2005: 100). Denne belastning retfærdiggøres dog gennem 

formålet om at forhindre fremtidige overgreb og derved beskytte samfundets børn. Konsekvensen af 

den pædofile som en diskvalificeret borger er, at ledelsesrummet bredes ud og tidsrummet ledelsen 

gør sig gældende i, forlænges. Derudover har diskvalifikationen den konsekvens for den pædofiles 

handlingsrum, at dette ikke eksisterer eller indsnævres betydeligt. Selv efter afsoning af 

fængselsstraf begrænses den pædofile stadig gennem forbud og overvågning. 
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Kemisk kastration 

I forlængelse af foregående afsnit, vil vi i dette afsnit diskutere, hvilke konsekvenser der foreligger 

ledelsen af den diskvalificerede pædofile, når der ledes på dennes frihed. 

Fremstillingen af den pædofile som en diskvalificeret borger berettiger, at samfundet kan udøve 

forskellige ‘hårde’ former for magt på den pædofile. Det vi særligt finder interessant, er den 

ekstreme biopolitiske intervention i den pædofiles krop, som udspiller sig gennem den 

kønsdriftsdæmpende medicin som en kemisk kastration af den pædofile. Kombinationen af en 

biopolitisk ledelse samt en medicinsk viden bevirker, at den diskvalificerede pædofiles 

grundlæggende rettigheder til hans/hendes menneskelige biologi fjernes. Når den pædofile bliver 

diskvalificeret, har denne ikke længere ret til sin seksualitet, hvorfor seksualiteten ligeledes 

diskvalificeres. Man fratager ham/hende seksualiteten gennem den kemiske kastration, med 

rationalet om, at en eliminering af det biologiske materiale, den pædofile er gjort af, kan fjerne 

roden til de seksuelle forbrydelser. Den kemiske kastration fremstår som en særlig indgriben i en 

borgers krop og liv; en indgriben der berettiges med samfundets velfærd for øje. Kastrationen af den 

pædofile er altså et eksempel på, hvordan en biopolitisk ledelse udfolder sig i ekstremer. Det kan 

diskuteres, hvorvidt denne ekstreme ledelse bunder i den trussel, den pædofile udgør mod det mest 

dyrebare vi har, vores børn. Det er netop børnene, der er ofrene for den pædofiles overgreb, og det 

er samfundets pligt at beskytte dem: “Vi skylder vores børn og unge at tage alle midler i brug for at 

forhindre fremtidige overgreb” (Justitsministeriet, 2018: 1). Børnenes sikkerhed og trivsel betyder 

mere i ledelsen end den pædofile og dennes ret til at være en almindelig samfundsborger med ret til 

en seksualitet. Det berettiger en ekstrem ledelse, hvor det ikke er nok med psykologisk behandling 

eller forbud, men hvor den pædofile skal straffes med alle midler til rådighed. 

Det bliver her tydeligt, hvordan den pædofile reduceres til en ren og skær risiko, der skal 

minimeres. Dette betyder også, at hvis prøveløsladelse skal komme på tale, skal den pædofile være 

villig til at opgive en anden del af hans/hendes frihed, i denne forbindelse hans eller hendes 

biologiske frihed. Til dette formål bruges netop den kønsdriftsdæmpende medicin som en 

ledelsesanordning, hvorigennem det bliver muligt at skabe et forhandlingsrum med den pædofile; et 

rum hvori forhandlingsvaren er hans eller hendes frihed. Ved at modtage en kemisk kastration og 

dermed en fjernelse af den pædofiles seksualitet, kan han/hun altså købe sig til frihed i form af en 

række ‘frihedsgoder’, herunder eksempelvis prøveløsladelse. 

 Konsekvensen af den pædofiles diskvalifikation bliver en ledelse, der tillader sig at 

intervenere i den pædofiles krop og derigennem fratage denne retten til sin seksualitet. Derudover er 
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konsekvensen, at ledelsesrummet struktureres som et forhandlingsrum mellem den pædofile og 

myndighederne; et forhandlingsrum der afgør hvilken frihed, den pædofile forlader rummet med og 

dermed hvilke handlemuligheder. 

En paradoksal løsning 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvilke konsekvenser det har når en ledelse, der har fejlet, resulterer i 

mere af den samme ledelse. Når vi bruger betegnelsen ‘fejlet’ om en ledelse, betyder det, at ledelsen 

ikke har været i stand til at opnå sit mål - i denne forbindelse en ledelse der har til formål at 

forhindre gentagne krænkelser mod børn. Vi ser eksempelvis i handlingsplanen fra 2003, 

Anklagemyndighedens årsberetning og Justitsministeriets udspil, hvordan de søger at løse 

problemet vedrørende gentagne seksualforbrydelser, som den hidtidige ledelse ikke har formået at 

løse, gennem yderligere og strammere ledelse. Handlingsplanen blev iværksat som et forsøg på at 

”(...) gøre status over de initiativer, der er taget, og på grundlag af den nuværende indsats og viden 

på området vurdere, på hvilke områder der er et særligt behov for at følge eller styrke indsatsen 

(...)” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 3). I Anklagemyndighedens årsberetning bliver 

lempelsen af krav for idømmelse af forvaring beskrevet som en løsning på, at mange 

seksualforbrydere gentager deres kriminalitet: “I dag er det ofte først ved tiltaltes tredje dom for 

seksualforbrydelser, at anvendelse af forvaring kommer på tale. Fremover bør forvaring kunne 

komme på tale også ved anden dom (...)” (Rigsadvokaten, 2005: 101). Ligeledes iværksætter 

Justitsministeriet nye initiativer for at forhindre gentagne overgreb: “En række konkrete sager med 

pædofilidømte, der efter udstået straf har begået nye overgreb, har dog illustreret, at der er behov 

for at styrke indsatsen på området(...)” (Justitsministeriet, 2018: 1). 

Den eksisterende ledelse der søger at forebygge, at pædofilidømte begår gentagne seksuelle 

overgreb mod børn, formår ikke at forebygge netop dette, hvorfor man nu skærper ledelsen. Det 

fremgår paradoksalt, at den ledelse, som har vist sig utilstrækkelig, er den selvsamme ledelse, man 

vil gøre mere af. Det kan diskuteres, hvorvidt mere og hårdere ledelse vil bringe ledelsen tættere på 

at løse problemet. En af Foucaults kritikker af fængslets teknikker er netop, at de betingelser, den 

kriminelle tilbydes efter afsoning, fastholder denne i sin kriminalitet. Foucault beskriver hvordan 

kriminelle forlader “(...) fængslet med et pas, som de bør vise overalt, hvor de går, og som nævner 

den dom, som de har afsonet. Overtrædelse af polititilholdet, umuligheden af at finde arbejde og 

vagabondering er recidivets hyppigste årsager” (Foucault, 2002: 286). De mange tiltag, den 

pædofile ledes igennem, som konsekvens af at være en diskvalificeret borger, medfører at han/hun 
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afskærmes og afholdes fra ‘risikosituationer’, eksempelvis ved at forbyde den pædofile at tage til 

stranden, gå i svømmehallen, opholde sig tæt op børneinstitutioner, og i det hele taget at have 

kontakt med børn. På denne måde indgår den pædofile ikke i samfundet som en almindelig borger, 

men er underlagt en begrænset bevægelighed og frihed. Det skaber en tydelig distinktion mellem 

den pædofile og resten af samfundet, hvorved det bliver tydeligt, at han/hun ikke besidder en almen 

samfundskontrakt. Dette kan skabe udfordringer for den pædofiles fremadrettede liv i samfundet og 

lede til recidivitet, som Foucault beskriver i ovenstående citat. Det bliver paradoksalt, når den 

biopolitiske ledelse der leder for at optimere livet i befolkningen, ender med at lede til gentagne 

overgreb. Dette kan yderligere perspektiveres til Sundhedsstyrelsen rapport, som netop 

understreger, hvor vigtigt det er at tage vare på den pædofile efter en eventuel løsladelse: “Hvis ikke 

der bliver fulgt op, kan der være risiko for, at nogle af disse personer ender i social isolation og 

deroute, hvilket øger risikoen for, at de begår nye overgreb igen” (Sundhedsstyrelsen, 2019: 12). 

Andre lande har erfaringer med at integrere den pædofile i samfundet igen efter en løsladelse. I 

England har man eksempelvis lavet en rehabiliterende indsats (Circles UK) for 

sædelighedskriminelle, der efter afsoning skal resocialiseres i samfundet (ibid: 30). Formålet med 

indsatsen er at sørge for, at den sædelighedsdømte, herunder pædofile, får etableret et netværk når 

de løslades; et netværk af frivillige der er uddannet til at varetage opgaven, således den pædofile 

ikke begår overgreb igen (ibid: 31). Det er altså en ganske anderledes ledelse, den pædofile møder i 

England efter afsoning af straf. Det kunne være interessant at undersøge, om en ledelse som denne, 

hvor samfundet søger at rehabilitere den pædofile fremfor at iværksætte yderligere forbud og 

stramninger, kunne bidrage til bedre at forebygge recidiv kriminalitet blandt pædofile. 

En risikoledelse 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvilke konsekvenser det har for ledelsen, når den pædofile formes som 

en risiko. Analysen har vist os, at dét ledelsespraksisserne har til fælles er, at de leder for at 

forebygge risikoen for, at en pædofil begår overgreb mod børn. Handlingsplanen fra 2003 fungerer 

som en indsats, der skal muliggøre flere redskaber til forebyggelse af seksuelt misbrug af børn 

(Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 3). Justitsministeriets initiativer fungerer som en 

forebyggelse af, at dømte pædofile begår gentagne overgreb (Justitsministeriet, 2018: 2). 

Anklagemyndighedens årsberetning beskrev, hvordan nye tiltag og skærpet straf har til hensigt at 

forebygge nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed (Rigsadvokaten, 2005: 124). 

I Bryd Cirklen så vi, hvordan formålet med behandlingstilbuddet er at forebygge og forhindre 
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seksuelle krænkelser mod børn (Bryd Cirklen b). Ligeledes er formålet med Janus Centrets 

behandling en individuel forebyggelse og generel forebyggelse, hvorigennem man overordnet set 

ønsker at forebygge en seksuelt krænkende adfærd hos unge i Danmark (Holmboe, Jensen & 

Mørch, 2005: 9). Police2Peer, som et internationalt samarbejde politimyndigheder imellem, 

fungerer som en forebyggende indsats, der skal forebygge seksuelt misbrug af børn på internettet 

(Rigspolitiet, 2017). Socialstyrelse vejledningsmateriale har til formål at forebygge overgreb mod 

børn ved at formidle viden om forebyggelsesredskaber og handleveje til kommunerne 

(Socialstyrelsen, 2016: 5). Fuglekær dagtilbud vil med deres retningslinjer og politikker forebygge 

pædofili og seksuelle krænkelser i deres institution (Fuglekær b). Sidst så vi, hvordan DIF vil 

hjælpe idrætsforeninger og klubber med at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i 

idrætsmiljøet (DIF, 2010). 

 Det betyder, at al den ledelse vi har analyseret, og som møder den pædofile, leder gennem et 

forebyggelsesperspektiv; hvorfor de alle kan karakteriseres som præventive ledelsespraksisser. 

Denne forebyggende ledelse af seksuelle overgreb bliver spredt ud i forskellige dele af samfundet; 

som vi startede diskussionen ud med, er den pædofile altså et uddifferentieret problem. Når den 

pædofile uddifferentieres, opstår der stadigt flere fremstillinger af den pædofile. Det fremgår af 

analysen, at der er en begrænset viden om pædofili; hvad det vil sige at være pædofil og hvem den 

pædofile er. I flere ledelsespraksisser fremstilles den pædofile som et subjekt, man ikke har nok 

viden om. Den politiske handlingsplan fra 2003 og Bryd Cirklen fremhæver, hvordan netop viden 

om pædofili er en mangelvare. I disse ledelser erkendes det, at der florerer en usikkerhed om, hvem 

den pædofile er, og hvordan seksuelle overgreb forebygges bedst muligt. Men hvordan kan man 

forebygge noget, man ikke ved nok om og ikke er enige om hvad er? Det er i hvert fald noget, der 

besværliggør ledelsen. De vidensindsamlende ledelsespraksisser såsom Bryd Cirklen og 

handlingsplanen, kommer ikke i mål med deres vidensindsamling, idet de ikke leder på den 

pædofile. I stedet leder de på en risiko. Fremstillingen af den pædofile som en risiko har den 

konsekvens for ledelsen, at denne spænder ben for sig selv. Som vi indledte specialet med, er der en 

generel tendens til, at emnet pædofili er så tabubelagt, at det kan være svært at tale om, forske i, og 

derved indsamle mere viden om. Hvis den pædofile fortsat fremstilles som et subjekt, der havner på 

den negative side af distinktionen (overgrebssiden), altså en konstant risiko for samfundets velfærd, 

så er det svært at forestille sig, at den pædofile tør henvende sig til de behandlingstilbud, som 

samfundet stiller til rådighed. Eksempelvis så vi, at Bryd Cirklen selv giver udtryk for den 

udfordring, der ligger i at få pædofile til at ringe ind til rådgivningen (Bryd Cirklen b). En 
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konsekvens af risikoledelsen er altså, at samfundet ikke får skabt rum til at blive klogere på gruppen 

af pædofile, og derved heller ikke bliver mere effektive i ledelsen heraf. 

En anden konsekvens af risikoledelsen handler om, hvordan samfundet, fremfor at reducere 

en risiko, faktisk kommer til at skabe potentialitet for risiko. I analysen ser vi, hvordan en 

risikoledelse kommer til at involvere hele samfundet. Analysen af handlingsplanen fra 2003, 

overgrebspakken, Fuglekær og DIF har vist, hvordan det præventive arbejde bliver bredt ud, så alle 

institutioner, klubber mm. får et ansvar for at forebygge, at der sker overgreb mod børn. Som følge 

heraf, bliver institutionerne og klubberne opfordret og forpligtet til at udarbejde og implementere 

retningslinjer og politikker for deres arbejde. I disse ledelsespraksisser har vi fået blik for, hvordan 

vi i samfundet ’indretter’ vores institutioner og klubber efter risikoen for pædofili og overgreb. 

Denne risikoledelse er rettet mod den ’ukendte’ pædofile, og det er derfor en ledelse, der er baseret 

på frygten for pædofili og overgreb. I det følgende ønsker vi at vise, hvilke konsekvenser 

fremstillingen af den pædofile som ‘ukendt’, har for ledelsen. 

Inficeret med mistænksomhed 

Fremstillingen af den ukendte pædofile har nogle bestemte konsekvenser for relationen mellem 

børn og voksne, som særligt kommer til udtryk i dagligdagen i institutioner og klubber. Alle 

institutioner og klubbers udarbejdelse af retningslinjer og politikker er en del af den præventive 

praksis, som skal fungere normgivende for relationen mellem barn og voksen, særligt i forhold til 

hvordan barn og voksen må interagere med hinanden, fysisk såvel som verbalt, hvilken beklædning 

der er passende osv. Dette skaber ledelsesudfordringer både i de enkelte institutioner, men også på 

samfundsplan. De fagprofessionelle og trænerne ude i klubberne er de mennesker, der varetager 

barnets trivsel og sikkerhed, når forældrene ikke har mulighed for det. Derfor skal de 

fagprofessionelle og trænerne uddannes i, hvordan de forebygger seksuelle overgreb mod børn, og 

hvordan de får øje på et barn, som mistrives pga. eventuelle seksuelle overgreb. Ansatte i 

institutioner, idrætsforeninger m.fl. får således tildelt et ansvar for at lede den præventive praksis. 

Men denne selvsamme præventive ledelse mistænkeliggør også de ansatte og underlægger dem 

regler og retningslinjer. Vi får her blik for de utilsigtede virkninger ved den ledelse, vi møder i 

overgrebspakken, Fuglekær og DIF. Det er en ledelse, der er tiltænkt den pædofile, men som ender 

med at være en ledelse, der leder på alle. Der ligger en mistænkeliggørelse indlejret i risikoledelsen, 

hvorved alle i institutionerne og klubberne er potentielle pædofile krænkere. Denne 

mistænkelighed, der er rettet mod de ansatte, medfører et tab af tillid til pædagogernes og trænernes 
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arbejde. Der er ikke længere tillid mellem forældre og de pædagoger og trænere, der passer deres 

børn, men der er heller ikke tillid trænere/pædagoger imellem. 

                   Forældrenes tab af tillid til pædagoger og trænere fylder meget i risikoledelsen. Det 

så vi eksempelvis i handlingsplanen:  

“Skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter er en naturlig del af børns hverdag, og det må være en 

selvfølge, at forældre trygt kan lade deres børn færdes der, og at de kan have tiltro til, at der bl.a. 

tages de nødvendige forholdsregler, der er mulige, for at forebygge seksuelle overgreb og misbrug” 

(Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 24).  

DIF beskriver ligeledes tabet af tillid: “Klubbens og idrættens troværdighed bliver styrket, 

hvis I som klub tilkendegiver jeres holdninger og værdier i form af et sæt leveregler for hele 

klubbens virke. Og jævnligt informerer forældre og børn om disse leveregler” (Bundgaard, Darfelt, 

Carlsen, Skotte & Juhl, 2010: 2). 

Risikoledelsen søger altså at værne om tilliden mellem forældre og trænere/pædagoger. Det 

kan diskuteres, om dette tab af tillid hænger sammen med, som indledningsvist beskrevet, at vi i 

dag er optaget af vores børn som aldrig før. Når forældrene afleverer deres børn i institutioner, 

fritidstilbud osv. afgiver de kontrollen over deres ønskebørn og overlader dem i andres varetægt. 

Dette tab af kontrol indfries i de mange retningslinjer, leveregler, forholdsregler osv., som alle skal 

skabe gennemsigtighed og give noget af kontrollen tilbage til forældrene. Det fremstår vigtigt for 

både forældre, samt fagprofessionelle og trænere, at der eksisterer retningslinjer, der kan give alle 

parter tryghed. Det er måske i virkeligheden nærmere denne illusion af kontrol, og dermed tryghed, 

der er vigtigt. Det er nemlig få overgreb der finder sted i eksempelvis idrætsforeningerne, men som 

overskygges af frygten for overgreb. Ifølge DIF’s undersøgelse fra 2008, er det kun 0.2 procent af 

børnene, der har være udsat for en seksuel situation/seksuelt overgreb med en træner involveret 

(Bundgaard m.fl., 2010: 8). Risikoen for overgreb overskygger altså realiteten. Gennemsigtighed i 

arbejdet og tydeliggørelse af retningslinjerne for, hvordan voksne bør være sammen med børnene, 

er med til at sikre at forældre og de andre trænere og pædagoger hele tiden kan se, hvad der foregår 

og derigennem identificere mistænkelig adfærd. Det er en risikoledelse, der skaber potentialitet for 

overgreb, hvorfor trænere og pædagoger imellem nu mistænkeliggøre hinanden gennem de 

praksisændringer, deres arbejde nu er underlagt. Det er praksisændringer, der kræver, at 

pædagogerne og trænerne ændrer adfærd og underlægger deres arbejde stadigt flere regler. Disse 

praksis- og adfærdsændringer medfører, at det ikke længere er tilladt at være alene med børnene, se 

børnene nøgne, lave sjofle vittigheder mv. Vi så særligt i daginstitutionen Fuglekær, hvordan 
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forholdet mellem den voksne og barnets krop søges reguleret. Vi så en ledelse, hvor pædagogerne 

ikke må være sammen med børnene, når de er afklædt, og særligt ikke, når de er alene med dem, 

eksempelvis når de skal skiftes eller har tisset i bukserne (Fuglekær b). Det nøgne barn bliver kædet 

sammen med en risiko og noget seksuelt. Generelt i samfundet anskuer vi barnet som uskyldigt, 

men i denne ledelse forestiller vi os, hvordan en pædofil vil se børnene, hvorfor der opstår et 

problemfyldt forhold til børns nøgenhed. Det samme så vi i DIF, hvor ”(...) mandlige trænere skal 

holde sig fra pigernes omklædningsrum” (Bundgaard m.fl., 2010: 3). Der opstår en mistillid i 

forholdet mellem den voksne og det nøgne barn, som vi søger at regulere og kontrollere gennem 

implementering af regler, og gennem udelukkelse af risikosituationer, ved at gøre nøgenhed og 

mænd i pigernes omklædningsrum forbudt. Det påvirker den grundlæggende nøgenhed mellem 

voksne og børn, hvor denne relation konstant er under overvågning og mistanke. 

                   Risikoledelsen af den ukendte pædofile, har konsekvenser for trænernes og 

pædagogernes arbejde, idet de til alle tider skal være opmærksomme på deres egen adfærd og 

mistænkelige kollegaer. Det er et arbejde, der har lidt et tab af den basale tillid mellem forældre og 

trænere/pædagoger og trænere/pædagoger imellem. Denne grundlæggende mistillid ender med at 

påvirke selve forholdet mellem voksen og barn. Alle er potentielle krænkere, der vil børnene noget 

ondt. Men hvordan kan alle have et ansvar for at forebygge overgreb og samtidig være den 

selvsamme risiko for, at de bliver begået? Det lammer ledelsesrummet, når alle på en og samme tid 

er magtudøver og den magtede. Forholdet mellem træner/pædagog og barn er konstant under en lup 

og genstand for mistanke og granskning. Det bliver nødvendigt at underlægge arbejdet diverse 

regler, leveregler, retningslinjer osv., der ender med at begrænse arbejdet, hvorved det bliver svært 

at forholde sig til børnene og vide hvornår det er i orden at røre børnene, være alene med dem, 

fortælle vittigheder med mere. 

Vi mener, at risikoledelsen og konsekvenserne deraf, kan belyse nogle bredere 

samfundsmæssige ledelsesudfordringer, hvor relationen mellem børn og voksne bliver til en risiko 

og derved et objekt for ledelse. Det er ikke bare institutioner og idrætsforeninger, der skal forholde 

sig til hvordan børn og voksne må være sammen, men alle steder i samfundet, hvor børn færdes: 

“(...) i den forebyggende indsats må endvidere indgå, at der - de steder hvor børn opholder sig og 

færdes - tages de nødvendige forholdsregler for bedst muligt at forebygge seksuelle overgreb eller 

misbrug” (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 18). Risikoen for overgreb er alle steder 

børn opholder sig på alle tidspunkter, og den præventive praksis rækker altså langt ud over 
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institutioner og idrætsforeninger. Det er en praksis, der rækker ud i hele samfundet, hvor vi konstant 

skal kontrollere og være opmærksomme på mødet mellem barn og voksen. 

En forbudt seksualitet 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvilke konsekvenser det har for ledelsen, når der ikke skelnes mellem 

dét at være pædofil og dét at begå seksuelle overgreb mod børn. 

Ifølge Bryd Cirklen er det ikke forbudt at være pædofil, men det er forbudt at udleve sin 

pædofili: ”Det er ikke forbudt at have seksuelle fantasier om børn. Men ligeså snart et konkret barn 

er involveret i voksnes seksuelle handlinger, er det kriminelt og kan blive strafbart” (Bryd Cirklen 

i). Således skriver Bryd Cirklen på deres hjemmeside under overskriften ‘Hvad siger loven’. Det er 

ifølge straffeloven ikke kriminelt at være pædofil, men det er kriminelt, at have samleje med et barn 

under 15 år, hvad end det er et familiemedlem eller ej. Det ser vi i følgende to eksempler: 

 “Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. 

Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab” (Straffeloven, § 210) og ”Den, som har 

samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år” (Straffeloven, § 222). 

 Straffeloven sætter gennem disse paragraffer normen for, hvem der må have samleje med 

hvem. Samfundet accepterer ikke, at voksne har samleje med børn, at forældre har samleje med 

deres børn, at adoptionsforældre har samleje med deres adoptivbørn osv. Derfor er det ikke et 

spørgsmål om samtykke, kærlighed, lyst mv., men om, gennem lovgivning og straf, at disciplinere 

borgernes seksualitet. Derved træder den pædofile frem, når denne har krænket loven, som en 

sædelighedskriminel og/eller en forbryder i familieforhold, som skal disciplineres. Det er altså ikke 

ulovligt eller strafbart at være pædofil, men selve handlingen, at have samleje med et barn under 15 

år, er ulovlig. Selvom der er denne afgørende forskel mellem at være pædofil, som er lovligt, og 

være en seksualkrænker mod børn, som er ulovligt, er det ikke en distinktion, der skelnes mellem i 

de ledelsespraksisser, vi har analyseret. Som vi så regeringens handlingsplan fra 2003 og Bryd 

Cirklen, bliver den pædofile mistænkeliggjort i de ledelsespraksisser, der søger at hjælpe og forstå 

den pædofile. I begge ledelsespraksisser ønsker man, at den pædofile og alle andre der oplever at 

have seksuelle tanker om børn, vil opsøge deres ledelse, en ledelse der skal hjælpe og rådgive den 

pædofile i at kontrollere sine tanker, fantasier og lyster om børn. Denne ledelse, der har karakter af 

en pastoral magt, der vil drage omsorg for disse individer, ender med at være en ledelse, der 

mistænkeliggør selvsamme individer. Pædofile og alle andre med seksuelle tanker om børn skal 

nemlig have hjælp INDEN deres tanker resulterer i seksuelle overgreb mod børn. Alle pædofile er 
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potentielle krænkere, der skal lære at kontrollere deres tanker, lyster og fantasier for ikke at udleve 

deres potentialitet. Ledelsen i handlingsplanen og Bryd Cirklen bliver paradoksal, idet det er to 

ledelser, der på den ene side gerne vil drage omsorg for den pædofile og andre med seksuelle tanker 

om børn, og på den anden side er det en ledelse, der mistænkeliggør selvsamme individer og former 

dem som potentielle børnekrænkere. Det interessante er dog, at kun hver femte børnekrænker kan 

betegnes som pædofil, i hvert fald i en klinisk definition (Koldbye, 2008). Vi vil her perspektivere 

til Karen Pallesgaard Munks (psykolog, ph.d. og lektor ved center for Sundhed, Menneske og 

Kultur ved Aarhus Universitet) arbejde. I 1997 interviewede Munk personer, som var dømt for 

seksuel omgang med mindreårige. Ifølge hendes undersøgelse er det netop kun hver femte 

børnekrænker, der er pædofil. Pædofili er en psykiatrisk diagnose, med bestemte kriterier, kriterier 

som langt de fleste krænkere ikke opfylder (Koldbye, 2008). Det er altså ikke handlingen, seksuelle 

overgreb på børn, der afgør hvorvidt man er pædofil eller ej i den psykiatriske vidensform. På trods 

heraf, bruger vi i samfundet pædofili-mærkatet flittigt om individer, der krænker børn. Det så vi 

eksempelvis i Justitsministeriets initiativer fra 2018, hvori der ikke skelnes mellem pædofil og 

børnekrænker, og den pædofile formes i stedet som en fjende af samfundet; en trussel. Det er en 

fremstilling, en stereotypi, der ikke stemmer overens med undersøgelser, der har vist, at størstedelen 

af pædofile ikke begår overgreb (Ledegaard, Skjerning, & Tuxen, 2018). Tilmed viser 

internationale undersøgelser, at mellem en og tre procent af befolkningen er pædofile. Ifølge disse 

undersøgelser er der altså mange pædofile i Danmark, pædofile som ikke praktiserer deres 

seksualitet (Ledegaard, Skjerning, & Tuxen, 2018). På trods heraf, er det utroligt få, der opsøger 

behandling. Bryd Cirklen har modtaget ”(...) i alt 343 opkald siden rådgivningen blev etableret i 

april 2006. De sidste tre år i gennemsnit 65 opkald. I Danmark anmeldes årligt omkring 2.500 

seksuelle overgreb. 400 – 500 drejer sig om konkrete overgreb på børn, men dertil kommer 

blufærdighedskrænkelser og internetbaseret kriminalitet. Dertil kommer et mørketal, som 

formentlig ikke er ubetydeligt. Set i det lys, er det få der ringer” (Bryd Cirklen b). Det kan 

diskuteres, om årsagerne til den lille andel af pædofile, der opsøger hjælp, kan findes i den 

stigmatisering, den pædofile oplever i samfundet. Det mener man i Sundhedsstyrelsen, hvor man 

understreger, at stigmatisering forhindrer effektiviteten af Bryd Cirklens rådgivningstilbud: 

“Fagpersoner erfarer, at to ud af tre mister kontakten til behandlingssystemet efter henvendelse til 

det anonyme rådgivningstilbud, Bryd Cirklen. Det vurderes at den lave andel af personer, der 

opsøger hjælp, afhænger af forskellige faktorer(...) En væsentlig faktor er den stigmatisering og det 

tabu, som generelt er forbundet med at have pædofile tanker” (Sundhedsstyrelsen, 2019: 11). Vi har 



Side 98 af 108 
 

netop set, hvordan myndigheder såsom Justitsministeriet bidrager til dette syn på pædofili, ved at 

udgive et udspil, de kalder for “Styrket indsats over for pædofilidømte”. Der er ikke en paragraf 

eller nogen steder i straffeloven, der nævner pædofili, og man kan altså ikke dømmes for pædofili. 

Individer der har begået seksuelle forbrydelser, er inden for rettens vidensform 

sædelighedsforbrydere og/eller forbryder i familieforhold og netop ikke pædofile. Justitsministeriets 

initiativer er et eksempel på, hvordan offentlige instanser er bidragende til stigmatiseringen af 

pædofile. Når en offentlig instans betegner alle, der har begået seksualforbrydelser mod børn, som 

pædofile, er det medproducerende i fremstillingen af pædofile som børnekrænkere. Det samme er 

på spil i Anklagemyndigheden, der refererer til sager, hvor individer idømmes forvaring “(...) for 

flere forhold af pædofili” (Rigsadvokaten, 2005: 140). Fremstillinger af pædofile som denne er med 

til at stigmatisere den pædofile. Selvom det ifølge straffeloven ikke er ulovligt at være pædofil, 

træder pædofili frem som en forbudt seksualitet. Den pædofile bliver tilmed stigmatiseret og 

mistænkeliggjort i selv de ledelsespraksisser, der har til formål at hjælpe den pædofile. 

Sundhedsstyrelsens undersøgelse viser netop, at når pædofile henvender sig til 

rådgivningstilbuddene, oplever flere at føle, at de mødes med mistanke og afsky, på trods af, at de 

aldrig har handlet på deres tanker (Sundhedsstyrelsen, 2019: 11).  

Stigmatiseringen af den pædofile har altså de konsekvenser for ledelsen, at ledelsen ender 

med at spænde ben for sig selv; den vil gerne hjælpe den pædofile, men mistænkeliggør den 

pædofile på samme tid. Der bliver sat lighedstegn mellem dét at være pædofil og dét at være en 

børnekrænker, hvorfor den pædofiles seksualitet bliver en forbudt seksualitet. 
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Konklusion 

Vi har analyseret og diskuteret vores problemstilling, og vi er nu nået til specialets afslutning; 

konklusionen. Vi vil heri konkludere på den samlede besvarelse af specialets problemformulering:  

 

”Hvordan konstrueres den pædofile gennem forskellige videns- og magtformer, og 

hvilke konsekvenser har det for ledelsen af den pædofile?” 

 

Konklusionen er delt op i tre afsnit. I første afsnit konkluderes på den pædofile som et 

uddifferentieret problem, i andet afsnit konkluderes på den pædofile som en kontingent fremstilling, 

og sidst konkluderes hvilke ledelsesudfordringer, den kontingente fremstilling afføder. Nederst i 

konklusionen finder læseren en model, som illustrerer specialets resultater. 

Den pædofile uddifferentieres 

Magtanalysen har vist, hvordan den pædofile er blevet et uddifferentieret problem, som løses 

gennem forskellige ledelsespraksisser, der trækker på forskellige vidensformer og udøver 

forskellige former for magt. Kombinationerne af viden og magt skaber forskellige løsninger på ‘det 

pædofile problem’. I vores analyse af handlingsplanen fra 2003 så vi, hvordan den pædofile blev et 

problem, der skulle differentieres ud i en række forskellige ledelser for derved at finde frem til en 

løsning på problemet. Det blev her tydeligt, at handlingsplanen er et udtryk for en ledelse, der 

mangler erfaring og viden om den pædofile, hvorfor der var behov for at gøre status over den 

daværende ledelse på området og iværksætte nye former for ledelse, der potentielt kunne 

tilvejebringe yderligere viden (Justitsministeriet & Socialministeriet, 2003: 3). Herfra fik vi blik for, 

hvordan den pædofile blev uddifferentieret til en række forskellige ledelsesområder i samfundet: 

behandlingssteder, daginstitutioner, idrætsforeninger, retten, kommuner, politiet osv. Den pædofile 

blev her problematiseret gennem retslig-, psykologisk-, medicinsk- og pædagogisk viden m.fl.; 

vidensformer der blev kombineret med de fire forskellige magtformer suveræn-, bio-, disciplinær- 

og pastoralmagt. Derfor konkluderer vi, at den pædofile er et uddifferentieret problem, som 

forskellige ledelser forsøger at skabe forskellige løsninger på. 
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Den kontingente fremstilling 

Uddifferentiering af den pædofile gav os blik for, hvordan den pædofile træder frem som forskellige 

subjekter afhængigt af den ledelsespraksis, den pædofile bliver objekt for. Det er her vi 

konkluderer, at fremstillingen af den pædofile bliver kontingent. 

I analysen af Justitsministeriet, Anklagemyndigheden og straffeloven så vi, hvordan disse 

ledelsespraksisser på hver deres individuelle måde konstruerer den pædofile gennem retslig- og 

medicinsk viden og suveræn- og biopolitisk magtudøvelse, hvoraf den pædofile her træder frem 

som en sædelighedskriminel, en biologisk syg, en gerningsmand, en trussel for samfundet osv. Det 

pædofile subjekt ledes her gennem anordninger som eksempelvis: kønsdriftsdæmpende medicin, 

opholdsforbud og forvaring. I ledelsespraksisserne Bryd Cirklen og Janus Centret så vi en anden og 

markant anderledes fremstilling. Her konstrueres den pædofile gennem en bred palette af 

psykologisk viden og pastorale- og disciplinære magtudøvelser, hvilket fremstiller den pædofile 

som en voksen med en diagnose, et barn i nød og et barn med en seksuelt grænseoverskridende 

adfærd. Blandt anordningerne, der ledes gennem, kan nævnes telefonisk rådgivning og individuelle 

behandlingsforløb. I sidste del af analysen, fik vi blik for, hvordan kombinationen af viden og magt 

skaber en tredje overordnet fremstilling; nemlig den pædofile som en ukendt, en kollega, en risiko 

osv. Her så vi hvordan ledelsespraksisserne DIF, Fuglekær og overgrebspakken fremstiller den 

pædofile gennem pædagogisk- og politisk viden og gennem panoptisk- og biopolitisk 

magtudøvelse. Heri ledes der primært gennem ledelsesanordninger såsom retningslinjer og 

politikker. 

 Vi vil her konkludere, at der kan identificeres tre overordnede fremstillinger, som går igen i 

analysen og som afspejler kontingensen: 1) En kriminel der truer samfundets ve og vel (borgeren vi 

skal straffe) 2) En psykisk udfordret der har brug for behandling (borgeren vi skal hjælpe) 3) En 

potentiel krænker hvis handlinger vi skal forebygge (En risiko der skal minimeres). 

Vi har vist, hvordan de tre overordnede fremstillinger skaber bestemte ledelses- og 

handlingsrum; rum der kan være åbne, lukkede, begrænsede og diffuse. Vi har vist hvordan 

fremstillingen af den pædofile som en kriminel, der truer samfundet, altså borgeren vi skal straffe, 

underlægges et særligt begrænset handlingsrum. Den suveræne magtudøvelse sanktionerer her den 

pædofile ved at fratage ham/hende rettigheder, hvorved domstolen påtager sig alle rettighederne. 

Det er her, vi ser det ulige magtforhold mellem den pædofile og retten. Ledelsesrummet er rigidt og 

struktureret ud fra den pædofiles kontrakt med samfundet. Vi har med begrebet om 

samfundskontrakten vist at den pædofile, som begår seksuelle overgreb mod børn, bryder med sin 
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kontrakt, hvilket berettiger samfundet særlige ledelser (afstraffelser) af ham/hende. Fremstillingen 

af den pædofile som en borger vi skal hjælpe, er derimod en fremstilling, der åbner op for 

ledelsesrummet og den pædofiles handlemuligheder. Den pædofile har rettigheder og frihed til at 

opsøge hjælp, en hjælp der har til formål at højne hans/hendes kapaciteter, styrker, egenskaber og 

generelle helbred og trivsel. Den sidste fremstilling, konstruktionen af den pædofile som en risiko 

der skal minimeres, åbner i den grad op for ledelsesrummet, et ledelsesrum som udgøres af mange 

’ledere’. Det er altså et ledelsesrum, der bredes ud, men hvortil handlingsrummet begrænses af 

politikker og retningslinjer. Det bliver et diffust ledelsesrum, hvor grænsen mellem hvem der 

identificeres som leder og ledet bliver kompleks. 

Ledelsesudfordringer 

Specialets problemformulering har givet os blik for, hvordan de forskellige fremstillinger af den 

pædofile har konsekvenser for ledelsen af den pædofile. Skiftet i fremstillingen af den pædofile som 

en borger der skal hjælpes, til en borger der skal straffes, betinges af distinktionen mellem den 

pædofile, som har begået et overgreb og derved handlet på sin seksualitet, og den pædofile som ikke 

har handlet på sin seksualitet, men blot har seksuelle tanker om børn. Analysen har vist os, at 

handlingen ikke behøver at vedrøre et fysisk overgreb, men også kan udspille sig gennem forbrug af 

børnepornografisk materiale på internettet. Ledelsen af den ene seksualitet (syg seksualitet) kan 

ikke forenes med den anden (kriminel seksualitet), og det er her, vi konkluderer, at den kontingente 

fremstilling af den pædofile resulterer i, at forskellige ledelser af den pædofile udelukker hinanden; 

ledelsen lammes. Vi har set, hvordan den pædofile der har begået overgreb omplaceres fra den 

psykologiske viden til den retslige viden; en bevægelse fra en borger der skal hjælpes, til en borger 

der skal straffes. I overgangen mellem de to mister den pædofile sin diagnose som pædofil og bliver 

i stedet en sædelighedskriminel.  

Indledningsvist problematiserede vi den pædofile som en kriminel, der involverer et helt 

særligt offer: barnet. Specialet har muliggjort en mere nuanceret forståelse af, hvordan den pædofile 

fremstilles som en trussel mod samfundets børn - individer med en høj status blandt befolkningen - 

hvorfor at den pædofile kan straffes som han gør. Det er det uskyldige barns trivsel, der vægtes over 

den pædofiles liv, hvorfor at man kan retfærdiggøre livslange fængselsstraffe samt tidsubestemte 

forbud. Når den pædofile begår et overgreb mod et barn, diskvalificeres denne som borger i 

samfundet. Involvering af et barn i den voksnes seksualitet er nemlig den mest uacceptable og 

forbudte handling, man kan foretage sig. Det er en handling, der skaber en skarpladt distinktion 
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mellem gerningsmanden og resten af befolkningen. Den pædofiles seksualitet bliver her ulovlig og 

forbudt, når den dyrkes, hvorved seksualiteten bliver til et ledelsesobjekt. Den pædofile træder frem 

som et subjekt, der begår modbydelige og forfærdelige forbrydelser, som forringer befolkningens 

velfærd, hvorfor samfundet tager ekstreme interventionsformer i brug. Én af de interventionsformer, 

er den kemiske kastration; et ledelsesredskab der springer ud af en biopolitisk ledelse, der leder på 

den pædofiles biologiske materiale og herigennem fjerner det tilsyneladende ophav til hans 

forbryderiske handlinger. Specialets udvalgte teori og begreber muliggjorde netop en undersøgelse 

af ledelsen af den pædofile som en borger, der skal afstraffes, afskærmes fra samfundet og have 

frataget sin almene frihed og seksualitet. Diskussionen gav os anledning til at udfordre en sådan 

ledelse af den pædofile, mere specifikt forvaringsdomme, opholdsforbud, uanmeldte politi besøg, 

kemisk kastration, altså ledelser der forsøger at beskytte befolkningen, ved at diskvalificere den 

pædofile som borger og fjerne dennes frihed. Selvsamme ledelse konkluderer vi dog kan være en 

bidragende faktor til, at den pædofile begår gentagne overgreb og derved yder skade mod 

befolkningen. Konklusionen af dette bunder i vores diskussion af, hvordan ledelsen vagabonderer 

den pædofile, hvilket ifølge teorien øger risikoen for recidiv kriminalitet. Det bliver en paradoksal 

ledelse, der søger at reducere sædelighedskriminalitet, men skaber mere sædelighedskriminalitet. 

Ledelsen når således ikke i mål med at forhindre og forebygge seksuelle overgreb mod børn. 

Overordnet kan vi konkludere, at samfundets ledelse af den pædofile er præget af 

forebyggelse. Ledelsespraksisserne adskiller sig en del fra hinanden, både hvad angår 

ledelsesanordninger, retorik, subjektformation osv., men dét de har tilfælles er, at de alle sammen 

på den ene eller anden måde fungerer som en præventiv ledelsespraksis. Den præventive jargon og 

praksisform, har vi diskuteret os frem til, resulterer i en uhensigtsmæssig risikoledelse. 

Diskvalifikationen og den dermed markante distinktion mellem den pædofile og resten af samfundet 

reducerer ham/hende til en risiko, der skal minimeres. Når det pædofile subjekt formes som en 

risiko, bliver denne et ukendt subjekt, der kræver en særlig præventiv ledelse. Vi fandt frem til, at 

ansvaret for denne præventive ledelses virke bredes ud; det er nu alle, der har et ansvar for at 

reducere denne risiko, og det er samtidig alle, der udgør selvsamme risiko. Altså opstår der denne 

risikoledelse, som egentlig ender med at skabe potentialitet for risiko fremfor at reducere det. I 

indledningen problematiserede vi den sprængfarlige cocktail af et seksualiseret samfund og 

samfundets anskuelse af barnet; en cocktail der påvirker hele samfundet og særligt kan konkluderes 

sprængfarlig, hvis man er pædofil. Pædofili håndteret gennem en risikoledelse bliver her 

skelsættende for, hvordan vi i samfundet indretter vores institutioner, hvordan ansatte i institutioner 
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bør opføre sig, og hvordan barnet træder frem på en særlig måde i disse institutioner. Analysen har 

givet os en bredere forståelse for, hvordan ledelsen af det ukendte pædofile subjekt påvirker den 

basale tillid mellem voksne og den grundlæggende nøgenhed mellem voksne og børn. Barnets 

nøgne krop bliver ’farlig’, en altoverskyggende risiko. Risikoen opstår ikke udelukkende på 

baggrund af, at den voksne kan begå et seksuelt overgreb mod denne barnekrop, barnekroppen 

bliver også farlig, fordi den sætter den voksne i en risiko for at blive mistænkt for overgreb. Det er 

også i denne sammenhæng, at ledelsen der skal minimere risikoen for, at et barn krænkes seksuelt, 

former selve barnet som den potentielle krænker. Dette børne-perspektiv på ’den pædofile’, altså et 

perspektiv der fremstiller barnet som krænkeren, så vi også i Janus Centrets ledelse; en ledelse der 

har taget barnet til sig som ledelsesobjekt. Igen så vi, hvordan barnet tildeles en særlig status, 

nemlig som et individ hvis identitet og personlighed man har tiltro til kan opbygges og udvikles. 

Barnet med den grænseoverskridende seksuelle adfærd er nemlig blot stadig et barn. Det er et barn i 

nød, som samfundet har pligt til at hjælpe, og som samfundet har mulighed for at hjælpe, idet 

barnets adfærd kan korrigeres og normaliseres. Vi har dog her diskuteret os frem til 

problemstillingen i, at når barnet fylder 18 år og dermed er myndig og voksen, så foreligger der 

ikke en videreføring af hjælpen og behandlingen. Samfundet anskuer nemlig den voksne med 

pædofili som en borger med en diagnose, en diagnose der ligger fast, det vil sige, den kan ikke 

kureres. Det er en diagnose, den voksne selv har et ansvar for at søge hjælp til at kontrollere. 

Specialet har givet os blik for hvordan straffeloven besidder en normgivende funktion, der 

disciplinerer befolkningens seksualitet. Loven sætter normen for, hvem vi som borgere må forelske 

os i, og indlede en seksuel relation til. Ifølge lovgivningen er det strafbart at have samleje med et 

barn under 15 år, men det er ikke strafbart som pædofil, at have lyst til det. Det danner distinktionen 

mellem den pædofile og den sædelighedskriminelle, der har overtrådt lovgivningen. Gennem 

specialet har vi dog vist, hvordan distinktionen flyder og måske endda opløses. Dette sker som følge 

af, at ledelsespraksisserne ikke skelner mellem dét at være pædofil og dét at være en 

seksualkrænker. Selv de ledelser der hævder at drage omsorg for den pædofile, og som ønsker at 

højne hans/hendes livskvalitet, ender med at mistænke den pædofile for at være en krænker. 

Specialet har på denne vis givet os blik for, hvordan den pædofile er underlagt en stigmatisering af 

samfundet; en stigmatisering der spænder ben for ledelsen af den pædofile, særligt ledelser der har 

til formål at indsamle større viden om denne.  
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Uden bredere og bedre viden om den pædofile vil vi konkludere, at det bliver det svært for 

samfundet at lede den pædofile mere optimalt og derved opnå en bedre forebyggelse af seksuelle 

overgreb mod børn. Vi vil afslutte konklusionen med en model, der skal illustrere specialets 

resultater: 

  

 

Analysens inddragelse af ti forskellige ledelsespraksisser med meget forskellige rationaler om den 

pædofile og hvordan denne bør ledes vidner om, at den pædofile er et uddifferentieret problem, som 

flere forskellige ledelser forsøger at løse. Modellen skal illustrere, hvordan uddifferentieringen af 

den pædofile bevirker, at den pædofile fremstilles forskelligt afhængigt af ledelsen; altså 

fremstillingen af den pædofile bliver kontingent. I specialets diskussion har vi diskuteret hvilke 

konsekvenser, den kontingente fremstilling har for ledelsen, herunder hvilke ledelsesudfordringer 

der opstår i kølvandet herpå. Vi har konkluderet, at ledelsesudfordringerne, som konsekvens af den 

kontingente fremstilling af den pædofile, er mange, hvorfor at modellen viser en pil fra kontingent 

fremstilling til ledelsesudfordringer. Med vores speciales resultater ønsker vi at vise, at disse 

ledelsesudfordringer resulterer i endnu en uddifferentiering af den pædofile, idet ledelsen ikke 

formår at finde en løsning på ‘det pædofile problem’, hvorfor den vælger at sprede ledelsen 

yderligere ud. Specialet har ikke bidraget til en løsning på ‘det pædofile problem’, hvilket heller 

ikke var formålet, men derimod håber vi, at have bidraget til en mere nuanceret forståelse af 

kompleksiteten i problemstillingen, samt en kritisk tilgang til selvfølgeligheden i måden at håndtere 

problemstillingen på. 
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