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Forord 

Denne bog var oprindelig planlagt som en hyldest til Tore Jacob på hans 70 
års fødselsdag d. 14. januar d.å. Men Tore Jacob blev ramt af en uhelbredelig 
kræftsygdom og sov stille ind i sit hjem d. 23. september 2002. Bogen er der- 
for blevet et mindeskrift, som inkluderer to af Tore Jacobs egne arbejder. 

Tore Jacobs mange forskningskontakter og netværk er nærmest umulige at 
indfange i én bog. Men bredden turde dog fremgå af, at bogens bidragydere 
dels repræsenterer seks forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner 
dels er fra politiker-, administrations- og institutionslederverdenerne samt 
massemedierne. 

Bogen er inddelt i tre hovedtemaer: Socialt arbejde og socialpolitik, sociologi 
og samfund. Hovedtemaerne og enkeltbidragene illustrerer, at vi både på 
Aalborg Universitet og uden for på mange måder er blevet inspireret af de 
impulser, som er udgået fra Tore Jacob. 

Tore Jacob var nordmand. Han blev født i 1933 i Tvedestrand og dimitterede 
fra Norges Tekniske Høy skole som civilingeniør i kemi i 1958. Allerede som 
ung kandidat stod forskningen Tore Jacob nær, og han valgte at blive på Nor- 
ges Tekniske Høyskole i Trondhjem først som forskningsassistent og senere 
som lektor frem til 1967. Men det var langt fra de kemiske fag, som fik Tore 
Jacobs forskningsinteresse. Under sin forskerkarriere i Norge koncentreredes 
interessen om organisation og ledelse. Det var bl.a. de dengang gryende samar- 
bejdsforsøg i industrien og alternative organisationsformer, som kom i fokus. 

Tore Jacob manglede større frihed i sit norske miljø til at udvikle sin viden 
og ikke mindst sin voksende tvivl om såvel den herskende ideologi som 
arbejdsmetoder i videnskabernes verden. Kort sagt begyndte Tore Jacob et 
opgør med "forskeren i elfenbenstårnet" og argumenterede for forskerens 
direkte involvering i sit felt. Det var allerede på dette tidspunkt blevet Tore 
Jacobs mission gennem aktionsforskning at øve stærk indflydelse på konkrete 
problemers løsning i samfundet. 

I slutningen af 1960'erne rettede Tore Jacob derfor sin interesse mod Danmark 
og nærmere bestemt det dengang nye og alternative sociologiske miljø, der 
var blevet skabt via etableringen af Institut for Organisation og Arbejdssocio- 
logi (IOA) på Handelshøjskolen i København. På IOA var Tore Jacob ansat 

 



som stipendiat og lektor i perioden 1968-1977. Tore Jacob tilhørte dengang 
IOA's "hårde kerne" af alternative sociologiske forskere, der måtte siges at 
være atypisk for dominerende handelshøjskoletraditioner, men til gengæld 
tidstypisk for "1968'ernes" blomsterbørn, rebelskhed og tro på forandringer. 

Det kan være svært at forstå dynamikken i eller udviklingen fra Tore Jacobs 
tidligere "norske position" som Teknisk Høyskole-lektor, Høyre-medlem 
af Trondhjem byråd (1959-1967) og som Høyrepartiets suppleant til Det 
Norske Storting (1965-1969) til Tore Jacobs profil i Danmark som aktions- 
forsker, alternativist og indædt EU-modstander. Men "Københavner-perioden" 
lagde i høj grad fundamentet for Tore Jacobs fortsatte arbejds- og privatliv - 
Tore Jacob adskilte nemlig ikke sit liv og sit arbejde. 

Fra slutningen af 1960'erne og op gennem 1970'erne koncentrerede Tore 
Jacobs forskning sig især om institutionssociologi, aktionsforskning og såkald- 
te praktiske utopier. Men det skal i høj grad fremhæves, at den stærke involve- 
ring i opbygningen og udviklingen af "De kollektive børne- og ungdomsmiljø- 
er" fra 1971 blev skelsættende for Tore Jacobs både faglige og personlige 
udvikling. Med "Miljøerne", som de hedder i daglig tale, bestod Tore Jacobs 
aktionsforskningsideer sin succesfyldte prøve. Han rejste i årevis utrætteligt 
rundt i hele Danmark som en slags Pater Noster og faglig sparringspartner 
til de mange "Miljøer" og ildsjæle, der kæmpede bravt for at skabe radikalt 
anderledes og livskraftige rammer for samfundets svageste børn og unge. 
Dette kæmpe aktionsforskningsprojekt var i høj grad medvirkende til at tegne 
konturerne af det, som kendes under betegnelsen "Forskningsgruppen vedrø- 
rende Arbejds- og Levemiljøer" ved Aalborg Universitet. 

Tore Jacob blev professor i sociologi ved Aalborg Universitet i 1977 og var 
i alle årene tilknyttet Institut for Sociale Forhold og Organisation. Tore Jacob 
medbragte til AAU sin norske og især københavnske ballast. Men det skulle 
vise sig at blive særdeles vanskeligt for den nyansatte professor at manøvrere 
med denne ballast på dengang Aalborg Universitetscenter. Lad os give et 
eksempel. Ved en forelæsning på (dengang) kand. samf .-uddannelsens over- 
bygning om organisationsforandringsprocesser gennemgik den nye professor 
hovedideer og ræsonnementer fra sine erfaringer med forsøgs- og udviklings- 
strategier på børneinstitutionsområdet i Danmark. Men det var slet ikke de 
Heglandske typer "usammenhængende små forandringers metode", der var 
biblen blandt studenterne i 1970'erne. Tore Jacob modtog en hurtig studenter- 
dom som fordømt revisionist, og et flertal af de studerende forlod forelæsnin- 
gen efter den første pause. 

 



 

Tore Jacob har bl.a. selv kommenteret sine vanskeligheder med at manøvrere 
i de AUC'ske farvande således: 

"...For vel var AUC på sin vis en realiseret 68-utopi, men i mellemtiden 
havde kapitallogikken og statsteorien bidt sig fast med en tendens til 
snarere at bevise alternativernes umulighed end til at interessere sig for 
de alternativer, der - al logik til trods - alligevel fandtes. For samfundsforsø- 
gene retter sig jo netop ikke koldt beregnende ind på at tilpasse sig til de 
sandsynlige muligheder og de forventede udviklinger. I stedet sætter de 
deres kræfter ind på at realisere andre muligheder og uventede udviklinger - 
for derved at gøre det usandsynlige muligt. Hvilket samtidigt måske er 
den eneste realistiske mulighed. 

Og så var der jo ikke andet at gøre end at starte for sig selv. Hvad der ikke 
fandtes måtte (op)findes: Et universitetsforskningsmiljø til støtte og ud- 
vikling af de "arbejds- og levemiljøer" der spirede frem i samfundets nicher 
og revner, ikke blot inden for socialpædagogikken, men efterhånden også 
i bredere kredse" (Hegland i Helhedsveje l988, p. 19 ff.). 

Citatet afspejler samtidig, hvad der var drivkraften i Tore Jacobs vidtspænden- 
de faglige aktiviteter. Hans "egne veje" og "modstrømmen" på Aalborg Uni- 
versitetscenter bar frugt. Med etableringen af Forskningsgruppen Arbejds- 
og Levemiljøer var Tore Jacob med til at sætte den socialpolitiske dagsorden 
i Danmark for børn, unge, ældre, sindslidende, hjemløse o.m.a. Han sad i 
denne forbindelse i et væld af bestyrelser, foreninger og i en række social- 
ministerielle udvalg og organer. 

Tore Jacob var en fremragende foredragsholder, og han formåede at formidle 
budskaberne fra de allersvageste i samfundet. Både i og uden for instituttet 
var han kendt som en konstruktiv faglig sparringspartner. Tore Jacob var en 
ægte entreprenør. Han arbejdede ihærdigt for socialrådgiveruddannelsen og 
for oprettelsen af Den sociale Kandidatuddannelse. Han har skabt så mange 
projekter og været involveret med så mange mennesker både i og uden for 
universitetsverdenen, at det er umuligt blot at nævne nogle. 

Gennem mere end et kvart århundrede har Tore Jacob haft sin kone Lissy 
tæt ved sin side. Tore Jacob og Lissy har gennem alle årene på instituttet været 
faste ankerpersoner i Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer. 

 



Utallige sommer- og efterårsferier er tilbragt i sommerhuset i Tvedestrand 
med ligeså utallige svampe- og fisketure samt kulinariske middage. Tore Jacob 
var et naturmenneske som tillige gemte på den mest ufattelige, mærkværdige 
og eksotiske viden. Han var et omvandrende leksikon eller på nudansk en 
vidensdatabase af dimensioner. 

Tankerne går til Lissy og børnene Vilde, Gro og Troels, som har mistet mand 
og far. 

Instituttet har mistet en stor profil - en (norsk) ildsjæl i det socialpolitiske 
Danmark. 

På forfattergruppens vegne. 
Institut for Sociale Forhold og Organisation 

Januar 2003 
Tina Bømler Janne Seemann 
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Forsøgs- og udviklingsarbejde 
- en historisk sociologisk 

baggrundsanalyse1

af Tore Jacob Hegland 

Forskellige former for forsøgs- og udviklingsaktiviteter er efterhånden blevet 
et meget iøjnefaldende træk inden for ikke mindst det sociale område. De 
er ofte organiseret som "projekter", der fungerer på siden eller på tværs af 
de etablerede institutioner og forvaltninger. Omkring 1980 var der en stigende 
erkendelse af, at velfærds- og socialstaten var røget inde i nogle problemer, 
der vanskeligt kunne løses ved en fortsat udbygning af bl.a. de sociale støtte-, 
omsorgs- og behandlingsfunktioner langs de hidtidige linier. Årsagerne hertil 
var især, at ressourcerne flød mindre rigeligt, således at man ikke længere 
ensidigt kunne satse på en kvantitativ vækst i de offentlige ydelser og tilbud, 
samt at mange af de socialstatslige ordninger var tilstivnede eller "institutiona- 
liserede" på en sådan måde, at de havde vanskeligt ved at tilpasse sig ændrede 
samfundsmæssige betingelser med nye behov og holdninger i befolkningen. 

Det faldt derfor naturligt at "forsøge sig frem", punktvist og selektivt for at 
finde frem til nye eller fornyede måder, hvorpå de sociale (og sundhedsmæssi- 
ge, kulturelle m.v.) opgaver kunne organiseres og håndteres. Og fortrinsvis 
således at disse "nye måder" både gav en bedre ressourceudnyttelse og en 
bedre/mere fleksibel behovsdækning, samtidig med at de burde kunne fungere 
som "modeller" for en bredere anvendelse. 

Mod forsøgenes årti 
Forsøgsvirksomhed som led i en omfattende og politisk støttet ændrings- og 
omstillingsstrategi inden for det sociale område tog altså sin begyndelse om- 
kring 1980: I dette år oprettede man f.eks. Socialstyrelsens Forsøgsudvalg, 

                                                           
1 Artiklen har ikke tidligere været publiceret i den foreliggende udgave. Centrale dele kan 
dog findes i Hegland (1990): SUM-programmet. En historisk sociologisk baggrundsanalyse. 
I SUMma Summarum. Tidsskrift for social udvikling, 1. årgang, nr. 1, december 1990 og 
i Hegland (1994): Fra de tusind blomster til en målrettet udvikling, Forlaget Alfuff 

11 



der bl.a. disponerede over 2-3 mill. kr. pr. år til at fremme forsøg, især via 
bevillinger til konkrete enkeltprojekter. Samtidig var Socialstyrelsen igang 
med landsomfattende registreringer og beskrivelser af forsøgsaktiviteterne. 
I 1981 foranstaltede forhenværende socialminister Ritt Bjerregaard en stor  
forsøgskonference i Aalborg, der yderligere satte skub i forsøgsaktiviteterne. 
I 1982 blev der indført en forsøgsparagraf i bistandsloven (§ 138b), hvorefter 
Socialministeren blev bemyndiget til at kunne fravige en række lovbestemmel- 
ser med hensyn til børn-, unge- og ældreomsorg, dersom det var hensigtsmæs- 
sigt af hensyn til forsøgsarbejde. Fra 1985 blev Socialministeriet tilført relativt 
betydelige forsøgs- og omstillingsmidler, der bl.a. betød, at forsøgsudvalget 
fik forøget sin økonomiske ramme til ca. 10 mill. kr. pr. år, stadig først og 
fremmest som direkte projektstøtte (især til planlægning, igangsætning og 
evaluering). 

Endelig blev der i perioden 1980-85 arbejdet på at udvikle vejlednings- og 
beslægtede forsøgsstøtteordninger. Ved AUC fik vi f.eks. i 1981 og i 1985 
bevillinger til udarbejdelse og udgivelse af en vejledende "Håndbog for Initia- 
tivtagere". Og i 1985 blev der med støtte fra Socialministeriet og Egmont 
H. Petersens Fond oprettet en landsomfattende, gratis konsulenttjeneste for 
forsøgsmagere m.v. nemlig Center for Social Udvikling, der fungerede i tre 
år, indtil det blev afløst af en konsulenttjeneste i regie af SUM-programmet. 

Men al denne interesse for forsøgsarbejde opstod selvfølgelig ikke af den 
blå luft, selv om behovet for omstilling og fornyelse var blevet påtrængende. 
Omstilling og fornyelse kan fremmes på mange andre måder, f.eks. via lovæn- 
dringer (f.eks. bistandsloven i 1976), evt. kombineret med ændrede opgave- 
fordelinger, som decentraliseringen af en lang række sociale opgaver til amter 
og kommuner i perioden 1976-80, via organisatoriske strukturændringer, som 
f.eks. mange kommuners ændring af sektor- og forvaltningsgrænser i begyn- 
delsen af 1990'erne, via ændringer i uddannelserne, via målrettede omprio- 
riteringer af ressourcer osv. 

Når forsøgsvirksomheden kom i fokus som en vigtig faktor i omstillingen 
og fornyelsen af det sociale område, havde det ikke mindst at gøre med, at 
der allerede var oparbejdet et betydeligt beredskab i form af aktiviteter, initia- 
tiver og organiseringer, der lå hinsides de planlæggende og styrende myndig- 
heders kontrol og tildels også deres kendskab. I mere eller mindre tilknytning 
til 1970'ernes mange græsrodsbevægelser og aktivistgrupperinger var der 
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opstået en lang række selvgroede initiativer i form af "alternative rådgivnin- 
ger", beboeraktiviteter og beboerhuse, kvindeprojekter, "alternative institu- 
tioner" for børn og unge, fællesskabsprægede høj- og efterskoleeksperimenter, 
utraditionelle ungdomsarbejdsløshedsprojekter og meget mere. Denne farve- 
rige og grænseoverskridende "alternativkultur" producerede selvfølgelig 
mange døgnflueagtige fænomener, men inden for både det sociale, det kultu- 
relle og det uddannelsesmæssige område satte den sig også varige spor i form 
af nydannelser, der på centrale punkter var anderledes end de traditionelle 
institutioner, strukturer og arbejdsformer. "Anderledesheden" kunne f.eks. 
ytre sig som nye, "fladere" organisationsstrukturer og mindre autoritære ledel- 
sesformer, opbrydning af skel mellem ansatte og brugere/klienter, overskri- 
delse af fag- og sektorgrænser, opgaveorientering i stedet for regelstyring 
osv. 

Ud over dette beredskab i form af punktvis eksisterende og fungerende alter- 
nativer til det bestående, eksisterede der også et beredskab i form af nyere 
organisationsmodeller og teorier, der repræsenterede et brud med de markant 
hierarkiske og pyramideformede organisationsmodeller. Dele af denne udvik- 
ling havde sit udgangspunkt i erfaringer fra Anden Verdenskrig. Da man i 
1940'ernes USA f.eks. skulle udvikle nye våben- og informationssystemer 
og sætte disse i produktion, måtte der skabes nye organisations- og samar- 
bejdsformer for at komme udenom eller gå på tværs af de eksisterende, 
bureaukratiske og tungt bevægelige organisationer både i det private og i det 
offentlige. Ad sære veje og vildveje spredte disse erfaringer og ideer sig - 
bl.a. under navne som "projekt"- og "matrix"organisation, "selvstyrende grup- 
per" osv. blev projektorienterede arbejdsformer, i kølvandet på sentressernes 
omvæltninger, introduceret på nogle europæiske universiteter (Bremen, 
Nanterre, RUC), hvorfra de under slagord som tværfaglighed og problemorien- 
tering, emnebaseret projektarbejde osv. bredte sig til andre uddannelsesmiljøer 
og gjorde projektarbejdsformen kendt og accepteret i videre kredse. 1970'ernes 
mere eller mindre selvgroede, sociale og kulturelle eksperimenter og forsøg 
kunne derfor trække veksler på en projektarbejdsform, der var velegnet til 
at udvikle og i hvert fald midlertidigt at beskytte det "anderledes" og grænse- 
overskridende. 

1970'ernes projekt- og forsøgskultur fungerede i overvejende grad i opposition 
til de etablerede magtstrukturer, politiske som administrative. Men selvfølgelig 
ikke uden alliancepartnere inden for de etablerede systemer og heller ikke 
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