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9FORORD

FORORD

Efterforskning af forbrydelser fascinerer. Figurer som Sherlock Holmes 
og Hercule Poirot træder frem som prototyper på efterforskerens my-
stiske og sofistikerede blik, der ser mistænkelige finesser og udslagsgi-
vende selvmodsigelser i vidneudsagn og andet bevismateriale.

Politiefterforskerens hverdag er dog oftest meget anderledes end 
den, der præsenteres i diverse fiktion. Mystik, overnaturlige evner og 
intuition spiller sjældent de mest centrale roller i opdagelse og opkla-
ring af sager, og undersøgelsesprocessen er influeret af en række andre 
faktorer.

Det kan lyde som et kommercielt selvmål og et kedeligt udgangs-
punkt at ville skrælle alt det spektakulære, mystiske, hemmelige og un-
derholdende fra efterforskninger væk og forsøge at forstå politiets efter-
forskning ud fra en mere praksisnær og rationel synsvinkel. Ikke desto 
mindre udgør denne bog et forsøg på netop dette. Vi vil med andre ord 
fra forskellige faglige perspektiver sætte ord på politiets opdagelses-
praksis. Denne bestræbelse er efter vores mening vigtig og nødvendig 
for at kunne tale om og professionalisere politiets arbejde.

Det er vores håb, at Om at opdage kan bidrage til forståelse af og 
kvalificering af politiets undersøgelsespraksis og skabe et fundament 
for diskussion af, hvordan politiet opdager og undersøger. Vi stiller 
skarpt på forudsætninger, strukturer, metoder og processer, der spiller 
ind på mulighederne for, at en efterforskning (hvad enten den er proak-
tiv eller reaktiv) er sandhedssøgende – dvs. at processen er rettet mod at 
nå sandheden om en specifik hændelse.

Vi håber, trods det eksplicitte mål om afmystificering af politiets ef-
terforskningsarbejde, ligeledes, at vi kan videregive vores fascination af 
politiets undersøgelsespraksis og bidrage til at opbygge et teoretisk ud-
gangspunkt for diskussion, og at bogen dermed kan bidrage til at berige 
politiansattes refleksion over egen praksis og kultivere et kritisk og ana-
lytisk tankesæt.
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