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Brugen af ordet “hverdag” i sociologien knytter sig formentlig især til fire
navne: Alfred Schutz1 (1899-1959), Henri Lefebvre (1901-1991), Erving Goffman
(1922-1982) og Agnes Heller (f. 1929). Der findes imidlertid analyser, som arbej-
der med andre grundbegreber, men som deler centrale synspunkter med hver-
dagslivsanalysen. Det drejer sig om begreber såsom commonsense-verdenen, sam-

handlingsordenen, sociale vekselvirkninger eller den subjektive sociale verden. Disse
analyser synes at have følgende træk til fælles: Man vil analysere menneskers
konkrete sociale liv, som eksisterer ved siden af, blandet ind i, eller på tværs af
samfundets “officielle” politiske, økonomiske eller kulturelle makrostrukturer.

Afgrænsningen af hverdagssociologiens felt kan bedst ske negativt. Den be-
skæftiger sig ikke med det sociale liv i særligt udsondrede verdener såsom vi-
denskabens og religionens verden, heller ikke med de forskellige fagverdener
som fx den medicinske eller “håndværker”-verdenen. Hverdagsverdenen kan
dog henvise til disse verdener. Hverdagslivet er heller ikke noget, der begræn-
ser sig til fritiden. Det findes også på arbejdet, og ikke kun på hverdage, men
også på ferier og på søndage, til fester og ved begravelser.

Et af de springende punkter i hverdagslivssociologien er, i hvilket omfang
hverdagsverdenen kan studeres som et særligt felt, som et område sui generis

med særlige strukturer og processer, som ikke kan forstås ud fra analytikker,
der gælder for stabile sociale relationer (parforhold, venner, grupper og famili-
er), institutioner og organisationer, samt for samfundets overordnede struktur.
Det vil i løbet af kapitlet bliver demonstreret, at de forskellige varianter af hver-
dagslivsanalyser griber denne problemstilling meget forskelligt an.

Som filosofisk baggrund må man fremhæve amerikansk pragmatisme:
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1. Ifølge den amerikanske stavemåde, som Schutz valgte efter sin emigration til USA.
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Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) og John Dewey
(1859-1952), europæisk fænomenologi: Edmund Husserl (1859-1938) og Henri
Bergson (1859-1941) og efter Anden Verdenskrig, sprogfilosofien hos Ludwig
Wittgenstein (1889-1951). Det er karakteristisk for pragmatisme og fænomeno-
logi, at de i modsætning til den filosofiske tradition ikke sætter fokus på en pri-
vilegeret eller udsondret erkendelsesproces, men sagt banalt prøver at analy-
sere bevidsthed, mening og viden, sådan som disse størrelser foreligger i almin-
delighed. Peirce så meningsstrukturer i en praktisk kollektiv problemløsnings-
sammenhæng, og Husserl ville forstå bevidsthedens fænomener med et uhildet
blik, dvs. uden stillingtagen til spørgsmål om sandhed eller moral. Hertil kom-
mer især fra Bergson meningsmodaliteternes kropslighed, samt deres tilstede-
værelse i tid og rum. Senere kommer Wittgensteins analyser af livsformer som
former for sprogbrug til at spille en vigtig rolle.

Flere af hverdagslivssociologerne forholder sig kritisk til Max Webers opfat-
telse af social handlen som en handlen hos en individuel aktør med en “subjek-
tivt ment” mening, der orienterer sig i forhold til andre, til hans metodologiske
individualisme og til hans diskussion af handlingers rationalitet (Weber 2003).
Som en bestandig inspiration bag hverdagssociologiens bestræbelser må man
også nævne Georg Simmels forståelse af samfundet som ikke først og fremmest
bestående i de store institutioner, men i menneskers vekselvirkninger med hin-
anden i hundredvis af forskellige former så som hemmeligheder, jalousi, mode,
breve, gnieri etc. (Simmel ifølge Hansen 1991: 38-44).

Det fremgår, at hverdagslivssociologiens område især er studier af menne-
sker, der lever med, møder og omgås andre mennesker i kortvarige eller lang-
varige ansigt-til-ansigt-kontakter i den almindelige dagligdag. De særlige, ud-
sondrede specialverdener, der også findes i hverdagen, skilles her fra. Et eksem-
pel på en særlig udsondret verden kunne være den indre verden, som fremkal-
des, når man går i biografen. Når lyset tændes, kan det tage lidt tid, inden man
slipper fiktionen og vender tilbage til “virkeligheden” igen. Hverdagsverdenen
ligger således som en bestandigt nærværende, fælles klangbund, som man ven-
der “hjem til” efter at have været optaget af en særlig, eller af sin egen verden.

Der findes ikke én hverdagssociologi med ovenstående program, men deri-
mod forskellige retninger og forfattere, som adskiller sig fra hinanden i fokus,
og som samtidig indoptager elementer fra hinanden. Vi vil forsøge at udskille
de særligt teoretisk-metodiske angrebsmåder, man kan finde i følgende varian-
ter:
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