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LÆSEVEJLEDNING 

At påbegynde denne afhandling med en "Læsevejledning" tilkendegiver, 
måske mere end tilsigtet, at denne bog ikke er helt almindelig. 
Det er nemlig den første Ph.D.  afhandling fra en  socialrådgiver i 
Danmark. 

En afhandling som fra start til slut bærer præg af den virkelighed, jeg 
i mange år har arbejdet i - og nu har undersøgt. Men også en afhandling 
som har haft til formål at tilbagelevere resultaterne til samme virkelighed. 

Når afhandlingen hermed udsendes i bogform - uden nævneværdig 
redigering - er det fordi materialet er aktuelt og efterspurgt, men natur- 
ligvis også fordi det er mit håb, at indholdet kan diskuteres, anvendes og 
viderebehandles "direkte fra bladet". Endelig er afhandlingen skrevet i en 
helhed, som, så at sige, "bider sig selv i halen" fra de første problem- 
beskrivelser, over de resultater og refleksioner der fremkommer i løbet 
af afhandlingen og til det undersøgelsens design og de interviewformer, 
der anvendes. Derfor er en samlet udgivelse naturlig og anvendelig. 

Samtidig er jeg naturligvis bevidst om at ikke alle har lige stor 
interesse i alle afhandlingens dele. Derfor er denne læsevejledning en 
grundig vejledning til de som ønsker at "springe på" forskellige steder. 

Afhandlingen indledes i Kapitel 1 med en problemindkredsning og 
problemformulering, som samtidig beskriver de problemstillinger, der har 
været afgørende for det omdrejningspunkt resten af afhandlingen har fået. 
For de som vil søge en rød tråd, er dette et godt udgangspunkt, men ikke 
nødvendigt for at forstå de senere kapitler. 

Kapitel 2, 3, og 4 indeholder en gennemgang af undersøgelsens hoved- 
resultater og samlede konklusioner. 
For praktikere vil disse kapitler formentlig udgøre hovedinteressen, 
hvorfor de med rette kan gå direkte til disse kapitler. 
For de "meget lidt metode interesserede", kan det iøvrigt anbefales at 
springe afsnittene "Analyse af scorings-skemaer", "Analyse af faktuelle 
spørgsmål", "Analyse af vurderende spørgsmål" og "Samlet analyse af 
scorings-skemaer" over. 

Kapitel 2 indeholder dels de grundlæggende resultater fra interview 
med familierne - de resultater som fremhæver ønsket om tættere relationer 
mellem rådgivere og familier samt ønsket om en større involvering i 
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rådgivernes arbejde med familiernes egne problemstillinger. Desuden 
indeholder kapitlet de resultater, der fremkom ved interview af rådgivere, 
ledere og politikere i de undersøgte kommuner. Resultater som peger på 
manglende systematik og helhedsorientering i det sociale arbejde på 
samtlige niveauer. 

Kapitel 3 indeholder en gennemgang af de anbefalinger jeg gav 
kommunerne på baggrund af undersøgelsens hidtidige resultater. Det vil 
sige anbefalinger til iværksættelse af en ændret kontakt og et ændret 
samarbejde med familierne, samt anbefalinger til en ændret organisering 
af arbejdet i forvaltningerne. Kapitlet indeholder anbefalinger til rådgivere, 
til ledere og til to involverede supervisorer. Anbefalinger som kan 
anvendes direkte i det praktiske sociale arbejde. 

Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de resultater der fremkom via 
undersøgelsens afprøvning. Herunder familiernes, rådgivernes, ledernes og 
supervisorernes beskrivelser af oplevelser fra og arbejdet med anbefa- 
lingerne - og dermed hvilke muligheder og perspektiver der rejser sig på 
baggrund af afprøvningen. 

I Kapitel 5 samles undersøgelsens resultater og relateres til de 
opstillede hypoteser og problemstillinger i afhandlingens indledning. 
Desuden relateres resultaterne til relevante udenlandske undersøgelser. 
Afslutningsvis søges der i afsnittene "Helheder" og "Delheder" at 
perspektivere såvel undersøgelsens samlede resultater, som nogle af under- 
søgelsens del-resultater. 

Selvom dette kapitel kan læses selvstændigt, skal jeg dog anbefale, at 
det læses i forlængelse af kapitlerne 2, 3 og 4. 

Kapitel 6 fremstår selvstændigt som en række refleksioner over 
undersøgelsens resultater. Netop refleksion har gennem arbejdet med 
undersøgelsen vist sig mere og mere centralt, hvorfor det har været 
naturligt at foretage nogle enkelte dybere refleksioner over visse resultater. 

Kapitlet beskæftiger sig med 2 hovedområder, som kan læses hver for 
sig. Dels refleksioner over "Det gode møde", herunder en indkredsning af 
hjælpebegrebet og de syndromlignende rollepåtagelser, der synes at vise 
sig hos både hjælpere og hjælpsøgere. Dels refleksioner over "Organisatio- 
nerne og deres kulturer", hvor mulighederne for forandring i offentlige 
organisationer diskuteres. 

Kapitlet henvender sig til de som ønsker at fordybe sig i ovenstående 
områder. 

Kapitel 7 indeholder en grundig gennemgang af det valgte undersøgel- 
sesdesign. For de som er mest interesseret i undersøgelsens resultater kan 
dette kapitel udelades. 
For de som derimod er interesseret i de mange overvejelser valg af under- 
søgelsesdesign indebærer, har kapitlet karakter af en kronologisk gennem- 
gang af valg og fravalg i en forskningsproces. Kapitlet indeholder bl.a. en 
nøje gennemgang af det til undersøgelsen specielt konstruerede interview- 
hjul  -  en  interview  model  som  har vist  sig  særdeles anvendelig  i 
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dybdeinterview, men som også formodes at kunne anvendes som 
systematisk samtalemodel og supervisionsmodel i praktisk socialt arbejde. 
Desuden indeholder kapitlet en beskrivelse af de kvantitative kontrol- 
skemaer det lykkedes at udarbejde, som led i den dybere bearbejdning af 
den kvalitative undersøgelse. Endelig indeholder kapitlet en gennemgang 
af forskerrolle og anvendelsen af intuitet i videnskabelige forsknings- 
processer. Roller og processer som samtidig antyder nogle af de problemer 
og muligheder socialarbejdere vil stå overfor i forskningsprocesser. 

Kapitel 8 beskriver de processer der har ligget i såvel forsknings- 
processen som i min personlige proces fra praktiker til forsker. Et kapitel 
som primært henvender sig til andre mellemuddannede, som har lyst til 
at evaluere og forske eller har ambitioner om at opnå et akademisk 
niveau. Kapitlet henvender sig naturligvis også til de akademikere, som 
kunne ønske indsigt i disse processer "set med andre briller". 

Kapitel 9 indeholder henholdsvis et dansk og et engelsk resumé og kan 
læses af de som ønsker en hurtig oversigt over undersøgelsens resultater 
og konklusioner. 

Det er mit håb, at denne grundige gennemgang af indhold, kan medføre 
at afhandlingen bliver tilgængelig for såvel socialarbejdere i praksis, for 
administratorer og politikere, som for studerende og forskere, idet den 
giver lejlighed til at udskille de afsnit, der har størst interesse. 

Jeg skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at afhandlingen 
naturligvis skal ses i en sammenhæng. Den er både tænkt og skrevet 
således. Der vil derfor kunne fremkomme indforståetheder eller måske 
direkte misforståelser ved den opdelte læsning. 

Udover denne læsevejledning er der kun foretaget rettelser i indholdet, 
som kunne medføre misforståelser af materialet, ligesom den oprindelige 
decimaltals opdelingen er afløst af overskrifter. Dog er kapitel 7 i denne 
udgave placeret efter præsentation af resultater og refleksioner mod en 
tidligere placering før disse kapitler. 

Afhandlingen indeholder udover denne bog 200 siders bilag, som af 
økonomiske årsager er fravalgt i denne udgivelse. Efter bogens littera- 
turliste beskrives indholdet i bilagene, som, for de særlig interesserede, vil 
kunne rekvireres ved henvendelse til mig på omstående adresse. 

Afslutningsvis vil jeg takke Aalborg Universitetsforlag, Socialmini- 
steriet og Leif Sylvester for samarbejdet i forbindelse med udgivelse af 
afhandlingen i bogform og håbe at bogen kan være med til at sætte nye 
tanker, nye forandringer, nye udfordringer og nye traditioner igang, til 
gavn for de borgere som kæmper med deres verden og deres liv. 

Lars Uggerhøj, Mårslet den 1.10.1995 
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FORORD 

Efter tretten års praksis som socialrådgiver er det en gave at få lov til at 
tænke sig om. 

Ikke sådan at forstå at man pr. definition ikke tænker sig om i praksis. 
Der er bare så lidt tid til det og næsten ingen krav om det. Og så er der 
så mange regler, så mange rutiner og man lærer alt for hurtigt at handle 
intuitivt. 

Der er på sin vis ikke noget galt med intuition. Faktisk må den 
intuitive socialarbejder, være noget nær den perfekte, den virtuose social- 
arbejder - sålænge intuitionen er god! 

Det er her omtanken er central. 
Intuition må være et tæt sammenspil mellem lærdom, erfaringer, 

omtanke og mod. 
Når socialarbejdere mister den gode intuition eller føler sig brændt ud 

i det sociale arbejde, kan det meget vel hænge sammen med, at de ikke 
har mulighed for at reflektere over lærdommen og over de erfaringer der 
står i kø for at blive brugt. 

Derfor er det en gave at få lov til at tænke sig om. 
At tænke sig om er at undre. Ikke blot at blive bekræftet, men at undre 

sig over de anerkendte sandheder. 
Når man beskæftiger sig med socialt arbejde, er der meget at undre sig 

over. Ikke mindst fordi socialt arbejde er at beskæftige sig med mennesker 
i bevægelse i et samfund i forandring. 

Hvad der var rigtigt i går kan vise sig at være - om ikke forkert så dog 
- anderledes i morgen. 

Der er derfor god grund til at undre sig over udviklingen og det 
arbejde man som socialarbejdere udfører midt i denne udvikling. 

Selv om man ikke kan fange udviklingen, kan man dog forsøge at 
begribe den. 

At begribe må bestå i at søge mod en forståelse både af sin egen 
forståelse og af de andres forståelse. 

I socialt arbejde drejer det sig om en lang række af forståelser. 
Forståelser som opnås via dialog med sig selv og omgivelserne. 
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Denne afhandling er resultatet af tid til omtanke. Omtanke som har 
taget udgangspunkt i refleksioner og dialog med mig selv og med 
omgivelserne. 

Refleksionen og dialogen peger på, at der ikke altid er overens- 
stemmelse mellem det vi tror, og det der sker. 

Socialt arbejde bygger på forståelse og indsigt - og de fleste udøvere 
går vel ud fra, at de behersker disse kvaliteter. 

Allerede i undersøgelsens første faser, blev det dog tydeligt, at 
forståelsen og indsigten i brugernes liv byggede på formodninger og alene 
den individuelle kontakt mellem bruger og rådgiver. 

På en række fagområder, hvor forståelse må anses som uundgåelig, er 
der aldrig opbygget en tradition for at spørge brugerne og dermed 
undersøge formodningernes holdbarhed. 

Undersøgelsens sidste faser tyder på, at indsigten og forståelsen af 
rammer, muligheder og kulturer internt i systemet - altså af de pro- 
fessionelles egen forståelse - også bygger på formodninger og fore- 
stillinger. 

Forskningsprojektets oprindelige titel, "Undersøgelse af det offentliges 
indsats i forhold til truede familier - herunder børn og unge", bevægede 
sig således hurtigt i retning af en undersøgelse af brugernes - de truede 
familiers - samt systemets egen oplevelse af det offentliges indsats. 

Processen, hypoteserne og valgene i undersøgelsen skal ikke beskrives 
her. De efterfølgende sider vil vise, hvordan den oprindelige titel 
inspirerede til en undersøgelse, som med udgangspunkt i en række truede 
familier, endte med at blive en undersøgelse af samarbejde og kommuni- 
kation mellem truede familier og socialforvaltningen - og som kom til at 
stille spørgsmålstegn ved, om det offentliges indsats reelt har karakter af 
hjælp eller afhængighed. Undersøgelsen udviklede sig samtidig fra en 
afgrænset undersøgelse til også at indeholde en afprøvning af de resultater 
en række kvalitative interview frembragte. 

Muligheden for at tænke sig om og reflekterer er kun tilstede, hvis andre 
vil være med. 

En lang række mennesker har medvirket til, at dette er blevet forskning 
af kød og blod. Mennesker som i det mindste fortjener en tak. 

For det første er jeg taknemmelig for det mod familierne, rådgiverne, 
lederne, politikerne og supervisorerne har vist gennem deres deltagelse. 
De har uden tøven blotlagt deres liv og deres faglighed for mig, og for 
alle der har lyst til at læse denne afhandling. Selv om alle burde nævnes 
ved navn, tillader respekten for deres anonymitet desværre ikke andet end 
denne "mængde tak". 

For det andet har jeg hos mine kolleger på instituttet og blandt 
socialarbejdere rundt omkring i landet mødt en opbakning og interesse, 
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som hele tiden har virket som inspiration. 
Allermest inspiration og opbakning har jeg naturligvis fået fra Søren 

Keldorff, som, via sin vejlederfunktion, har været en nødvendig og 
kvalificeret "sparringspartner". Søren har hjulpet mig til at få øje på de 
blinde pletter, stillet spørgsmål som enten gjorde mig overbevist om, at 
jeg var på rette vej eller måtte ændre kurs, givet mig ideer som jeg kunne 
udvikle og arbejde med, men allermest været nysgerrig, interesseret og 
opmærksom - tre elementer som i undersøgelsen iøvrigt også har vist sig 
som afgørende i familiernes, rådgivernes og ledernes vurdering af 
samarbejde. 

Også en tak til de fire studerende, Margrethe Hvas, Leila Krarup, 
Pernille Lindegren og Karl Kirkedal, som med kort varsel og stor indsats 
sprang til, da jeg havde brug for hjælp i bearbejdningen af mine data. 

Og endelig en tak til Merete Pedersen og Marianne Morell, som har 
været med til at sikre, at alle de praktiske ting i afhandlingen fungerede. 

For det tredje er jeg glad for at venner og familie gennem disse tre år - 
og specielt de sidste hektiske perioder - har holdt af og holdt ud, så jeg 
kunne holde fast. 

Denne undersøgelse og afhandling er ikke udtryk for, at en ny sandhed i 
det sociale arbejde. Den er måske nærmere udtryk for at "gamle sand- 
heder" og "banale dyder" stadig er centrale - og slet ikke så enkle at takle. 

Det er mit håb at undersøgelsen, fremfor yderligere dårlig samvittighed 
blandt socialarbejdere, vil give lyst og engagement til undren, til refleksio- 
ner, til omtanke og til faglige debatter. Men ikke mindst give konkret 
mulighed for at ændre og øge kvaliteten i det sociale arbejde. 

Både socialforvaltningerne, de professionelle og brugerne har behov for 
det. 

Lars Uggerhøj 
Institut For Sociale Forhold og Organisation 

Aalborg Universitet den 28. februar 1995 
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KAPITEL 1 
INDLEDNING 

Yder det danske velfærdssamfund hjælp til selvhjælp eller skaber det af- 
hængighed af sig selv? 

Medfører socialforvaltningens støtte til truede familier at familierne 
bliver mere selvaktive og selvhjulpne og dermed mindre begrænsede af 
de familiære problemer? Eller medfører det offentliges hjælp at familierne 
passiviseres og overlader ansvar og initiativ til forvaltningen, med det 
resultat at de både bindes til problemerne, systemet og behandlerne. 

Det sociale systems selvforståelse vil formentlig svare: Selvfølgelig 
ydes der så frigørende en hjælp som mulig - og selvfølgelig er systemet 
bevidst om ikke at skabe større afhængighed af sig selv end højst 
nødvendigt. 

Ikke desto mindre er signalerne fra det sociale arbejde og fra de sociale 
forvaltninger ikke så entydige, som den umiddelbare selvforståelse. Tvært- 
imod peger signalerne i forskellige retninger. 

FALD ELLER STIGNING I ANTALLET 
AF TRUEDE FAMILIER? 
Ét sæt af signaler er, at gruppen af familier, som er belastet eller truet af 
problemer, er reduceret gennem de sidste 20 år, samtidig med at antallet 
af truede familier opleves som stigende i forvaltningerne. 

Jan Plovsing1 refererer i sin bog "Socialpolitik i velfærdsstaten" en 
levevilkårsundersøgelse foretaget af socialforskningsinstituttet2. Under- 
søgelsen sammenligner et udvalg af levevilkår (boligforhold, helbred, 
beskæftigelse, arbejdsmiljø, fritidsforhold og sociale kontakter) for 30-69 
årige i årene '76 og '86. 

Det fremgår af undersøgelsen at boligstandarden, helbredsforholdene 

                                                           
1 Jan Plovsing 1990 p. 36-38 
2 EJ. Hansen 1986 




